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Educandos artífices. - A ideia primor- Presentemeute ja não existem algumas dessas aulas, por
dial deste interessante estabelecimento é devida ao genio que o estado tie finanças da provincia assim permitLio.
incansavel e criador do ex-presidente d'esta provincia o dr. O edificio 'occupado pelo estabelecimento no principio de
João Antonio de Miranda. sua instituição era o antigo annau~m dCl lwlvora pertencen·

Foi creado pela lei provo n° 105 de 23 de agosto de 18H, te á fazenda geral.
e por este mesmo presidente inaugurado em 25 de novem- Pela resolução da Assembléa Geral Legislativa nO 1)14 de
bro do dito anno com 28 meninos desvalidos. 28 de outnbro ue '1848 passou a ficar epcorporado aos pru·

Foi seu primeiro director o tenente reformado do exerci- prios ptovinciaes.
to José Antonio Falcão, que pela sua honradez, tino e re- Em 23 de abril de 1853 principiou à administração,
gulariuade de vida correspondeu satisfactoriamente ás li· como director, do tenente-coronel-Antonio José Peraira Maia,
songeiras esperanças n'eHe depositadas. e de então para cá o edificio acha-se com muitas accommo·

Por falta de c.ommodidades na casa, nos tres primeiros dações em consequencia das obras e allgmentos, que n'elle
annos aprendiam os educandos diversos omcios mecanicos se tem feito.
em officinas fóra do esLabecimento. O estabelecimento é regido por disciplina e ordem mili·

Reconhecendo-se os inconvenientes d'este systema, que tal', e com regulamentos adequados.
muito 'poderia concorrer para a indisciplina e desmoralisação Os edllcandos formam um corpo, divididos por secções
dos oducandos, desde ,184.4 até ~851 montaram-se na casa conforme suas idades, e es1ão destros nos exercicios eel'o,
algumas omcinas, e infelizmente fecharam-se nessa epocha loções militares, determinadas pelo regulamento.
as de eSlJingm-deiro e coronhei?'o, porque a receita era me- Comparece sempre em todos os dias de grande gala as
nor que a despeza e nem prometia melboramento. soLemnidades elo estylo, precedido de uma o·xcellente banda

Desde 1853 existem as omcinas de alfaiate, sapateú-o, de -musica composta actualmente de 24 musicas.
cm'lJina, rna,râneil'o, lJed1-eiro, e de surrador de caberia!. As cornedorias slío fornecidas aos educandos em harmonia

A aula ele primeiras letras, creada em virtude do art. 2° com as tauellas approvad;]s pelo goremo da provincia, seno
da lei provo n° 105 de 23 de agosto de 1841, foi aberta em do a escollla dos generos feita com muito esmero.
10 de janeiro do anno seguinte. . Ovestuario é conforme o permitte o estado da casa, não

A aula de escu1fu1'CI e desenho aplJl1'cado ás artes foi l1a luxo, mas sim decenda e Jimpesa.
creada pela lei pro\'. n. 243 de 16 de outubJ'O de 1848, e Os que eontam pouca idade', pelo pouco ou nada quefa·
inaugurada em 9 de janeiro do anno seguinte. zem, estão na oificina ele alfaiate.

Nos dqus primeiros annos élflresentou esta ultima muito No principio da instituição, quase por espaço de tres ano
bons dlscipulos, os quaes são os auctores de todos os tra- nos, houve bastante repugnancia da parte das familias, ain·
balhos de relevo e de escultura, existentes no frontispicio da as mais indigentes, para confiarem seus filhos á provin·
do theíltro~ela capital. cia, que os queria acolher, educaI-os, e fazeI-os cidadãos

A aula de 11ntsica foi creada peja lei provo nO 197 de 29 uteis.
de agosto de 18!~9, e desde o seu oomeço tem apresentado Hoje e:;tão desvanecidos esses prejuizos, e são tantos os
muito bom resultado. pedidos de admissão, que nem podem ser allendidos.

A aula de geomel1'ia e mecanica, applicacla ás artes e O fim d'esta instituição foi proporcionar á mocidade des·
?lOçÕeS geraes de arithmetica 'e algebm foi instituida pela valida euucação regular, tornaI-a moralisada, inspirar-lhe
portaria da pro idencia de 25 de junho de 1853, e apenas auior ao trabalbo e dirigil-a de sorte, que mais tarde COD'

'durou até desembro do mesmo anno. corresse para a' felioidade e riqnesa pub-lica.
A de francez e de geo!Jl'aphia foi uma creação provisoria, Nunca teve em vista o l'3gislador quando a creou, com'er·

e deve-se ao finado engenheiro francez visconde do Saint tal-a em empresa industrial, puramente lucrativa e especial·
Amand, que se o1Iereceu para regeI-a gratuitamente. mente pecuniaria, como algumas pessoas erradamentê tem

Principiou a leccional·a em 25 ele junho de 1855, no fim pensado" procurando fazer' com que os lucros pecunial'ios
de ago. to portio o professor para o interior da provinda suffoqoem o proveito moral, que reverte em beneficio da
com ordem da pre idencia afim de explorar o rio l\1earim, so~iedade, ideias estas diametralmente oppostos aos fins das
e d'al1i até boj~ ficou interrompido este ensino. instituições de beneficencia, em cujo caso está sem durida

de insl~'u1nelllos de corda foi orcada pela lei provo nO este estClbeleoimento.
31.5 de 31 de maio de 18M. A, educação civil e religiosa é mui regular.
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Os educandos sabem correntemente- a doutrina christan, pado na noite antecedente uma pessoa, cujo nome não po

vil'em na mais perfeita união e fraternidade; respeitam os dia nomear por lhe referir debaixo de segredo natural, que
seus superiores, são atlenciosos para com todos, e aman- no sertão do Iguará se haviam descoberto umas minas d ou
tes do trabalho. 1'0 nas fazendas dos Angicos, onde servia o pardo Francis-

FÓi'a da casa mostram tal procedimento, que tem gran- co da Silva Passos, as quaes na secca proxima foram reco
geado aestima geral, sendo digno de notar-se, que na esta- nhecidas por um seu yaqueiro cm um riacho, casualmente,
lis/ica crimina( da provincia até boje não tem apparecido por occasião d'abrir umas cacimbas para o gado beber, que
onome d'um só filho desta casa. tinham 3 leguas de compl'imento e se estendiam pelo cam

Tem lima cape\la para a celebração dos actos religiosos, pos dos lados do dito riacho, (cujas nascentes eram em um
euma enfermaria pequena porem bem montada. mttn'tinzal) até uma serra visinha, aJIirmando ter visto mei:l

Em 23 de des'embro de 1860 nas vastas salas deste es- oitava d'ouro ali achado. '
tabelecimento teve lugar uma rica exposição provincial, pela Deram-se mais a este respeito as seguintes occurrencias.
primeira vez vista nestil capital. No dia seguinte voltou o omidor dizendo, que suppunha

D'abi a um anno hOU\'e outra, infelizmente inferior á pri- ter já vindo d'aque\le lugar algum ouro em pó, o qual fora
meira. fundido pelo ourives Aurelio Gomes, que morava visinho

Do começo da instituição até 14, de outubro de 1-870 en- ao convento das Mercês; que o armeiro Pedro da Cunba es-
Iraram educandos , ' 733 tava fazençlo por encommenela algumas alavancas e seis al-

Destes foram despedidos até a mesma data: mocafres (instrumento de mineração); e que o clerigo in
Promptos nos officicios., .. ' 254 minoribus José Vivardo tinha instado com Marcos d'Arau-
POI' assentar praça como voluntarios da patria, jo Pitta para vendeI'-lhe dois pretos, muito entendidos em

estando promptos nos officios , . 6 traballlos de minas.
Idem idem no exercito, estando prompto. . . . 1. O governador incumbia ao omidor o emprego de todas
Ape'dido de seos paes, estando a mór parte as diligeneias para saber quem era o auctor de tal desco-

bastante adiantados. . 28 brimento, ao que este se recusou por ser isso faltar ao se-
Por doéntes .......•.......... , . .. . . . . .. 20 gredo, que tinlla promettido, mas como não desejava em-
Por ineptos. . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . .. 69 baracar os passos elo governador propunba passar para a
Por assentar praça no exercito por castigo. ... 13 vara de SantÇl Antonio d'Alcantara, vindo para a capital o
Idem na armada ,nacional, idem. . . . . . . . . . .. 13 capitão-mór d'essa villa, o que se realisou.
Morreram , ~ .. " , 27 431 Chamado á presença do governador o armeiro Pedro da

....3·êY2 Cunba declarou que a' encommenda, já dita, lhe fôra feita
Existem actualmente: pelo mulato Manoel Henriques do Canto, o qual por sua vez
Educandos, .. '" " 299 confesson ter sido por pedido d'outro mulato o padre José
Pensionistas ' " . , . . . 3 de Sousa Machado, ba pouco cbegado de Pernambuco e das

302 terras de Minas ou da Babia.
Eguas--(ilbas das).-Entre a ilha de -Batatas e a de- Como n'estas questões se acbassem involvidos dois padres

Canarias; ficando-Ibe tambem unidas, para o lado elo sul, officiou ao bi~po requisitaodG-lbe a presença cl'elles, e pe
as ilhas de Santa Cntz e do jl1an[J~tinho: tem, pouco mais dindo-Ihe poderes para a ambos deferir juramento. Não lhe
ou menos 30 kílómetros ele circu'mferencia. respondeu o bispo e apenas mandou-Ibe a capa do omcio,

Pelas voltas que dá o rio e principalmente o igarapé do e «com este procedimento, pela primeira vez havido para
Gerindó, c'OlIige-se que a sua confi~uração, bastante irregn- com elle, mostrou-se o g-overoador muito afllicto pela falta
lar, apresenta urna grande peninsulà ao N. E. e outra a S. de attenção ao seu caracter, pessoa e annos.»
O. as quaes se subdividem n'outras pequenas e insignifi- Mal soube d'isto o padre Machado foi ter com o prelado
cantes, queixando-se do governador, que, segundo disse, estava ios-

Ailha das Eguas tem terrenos fertilissimos, e ahunda ex- taurando um processo summario contra elle e o padre Vi-
traordinariameote em onças. vardo. Depois d'ouvíl-o o bispo mandou-o á presença do go-

EI-clorado :r:naranhense.-Â quantas vernador, sem lhe dar ordem para prestar juramento, ao
desgraças e miserias não deu eClusa essa extra\agante e ri- qual disse haver recebido uma carta de Manoel Moreira, do
dioula fabulá da existencia, no Brasil, d um paiz, a que se sertão da Parnabiba, assegurando-lue ter descoberto ouro
dava este noma: fabula inventada por um aventure;ro inglez, em bastante qllantidade n'um riacho que fica do Brejo elos
chamado Raleigb, depois do saque praticado no Recife pe- Ampurús para a parte do Iguarã, e pedindo-lbe que lhe
los piratas da mesma nação, Jayme Lancaster e John Ven- comprasse ferrameqtas e negl'os proprios para mineração,
ner, em 1593. . o que estava deliberado a fazer. .

Oque se vaa ler é mais uma prova do qne acabamos de O padre Vivarelo declarou ter sido convidado pelo com-
dizer. panheiro a minerar com igual parte n'essas terras, e inCllm-

Em'12 de fevereiro de 1759 o governador Gonçalo Perei- bielo de v!3rias encommenda , promettendo-se-Ihe muitos \u
ra Lobato e Sousa participou a sua magestade, que em 11 cros, que sempre julgou fabulosos por conhecimento que \.i
de janeiro d'esse anno lhe communicara, muito em segredo, nha d'esses lugares.
odesemb.argador ou"idor geral da capitania, ter-lhe partici- Resolveu-se afinal no dia 13 o bispo, que então era D.
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f,'ei Antonio de . José, a daI' ao go\'ernador a licença pe- annos, á casa de Lourenço Belfort, hoje dos berdeiros do
dida « por lhe asse\'eJ'<Jr um ministro de sua magestade (o barão do Coroat,í, occultando-se em um guarda-ronpa, d'abi
desemb<Jl'gador' ouvidol' geral) de muito credito e Iitter<Jtura, ouvia o pndre dizer que dividia o ouro, que jti tinha, em
que esses juramentos não se dirigiam para criminal' ou infa- tres partes, uma para si, outra para o juiz, e a ultima para
mar pessoa nlguma,» e com estas palavras deu-se formal o dono da casa, seus fingidos sacias, ajustando todos Ires
rompimento de relações entre o prelado e ogovernador. de irem buscar mais ouro no dia ,I de fevereiro.

Em outra confl!rencia declarou ainda o padre José Macha- No dia aprasatlo a tudo faltando o padre, conbeceu ogo·
do, que junto ao ri:lcbo. já fallado, bavia mais dois, um c a- vernador o embuste, mormente quando sonbe que algum
mado' dos ilJoqu,el/s, e outro sem nome, vindos da fazenda dinbeiro e barras de ouro, que se tinbam visto, pertenciam
dos Angicos até o rio Parnahiba, onde existia tambem ouro a José da Silva, capitão ele um dos navios da frota.
em muita quantida'de. Quiz o governador castigaI-o, mas receiando novas quos·

Derramou-se pelo povo a noticia de taes minas, das quaes, tões com o bispo, embora"se desconunsse que o embusteio
dizia o padre Machndo, «se tirava OLlro ás arrobas em.qual- 1'0 não era clerigo, officiou-Ibe pedindo-lbe permissão para
qLler cava feita em um dos tres ria~ho , tapados com 'uns recolbe[-o a uma pris10 « por parte de sua magestatle epor
ramo::., com leves tliligcncias, e em qnantidade de encber importantissimos respeitos ele seu real serviço» e por cau·
saccos. 11 tella mandou lavrar pelo escri vTIo Francisco Ignacio de Ara·

Andavam todos mnito crentes fi'estes contos, que pela gão. na falta de ootario npostolico, um protesto perante o
exageração deviam ser Sll peitosos, quando o governadol' nll padre vlgario frei José da Natividade, no convento do CaJ'mo,
noite de 2/~ de janeiro descont.iou d'elles, por não lhe ter o assignado por elle governadol', pelo juiz de fóra desembar·
padre Maehado apresentado o vaqueiro descobridor das mi- gador Ignacio Barb<)~a Canaes de Abrel~ e outras pessoas,
na , como promettera. no qual dizia, que tendo de mandar prender alguns eccle·

Desejou o governado\' mandar prender o dito padre mas siasticos, e receiando que o bispo lhe fulminasse censuJ'as,
entendendo-s/-) para isto o ouvidor com o bispo, este se op- não as esperando, desde já appellaya perante o dito prior
posera muito a tal diligencia c.f1amando-a absoluta e com ante omnüt et post om17ia para ° eXIII. rl'lII. ca~ellão-mór

expressões violentas. de sua magestade -ou para a santa sé apostolica, a que PJ'(iS'
Por ordem do governador na manban de 26 paI'tio para tava toda a obediencia e Qdelidade.

esses lugares ~o leatu o desembargador ouvitlor geral, co- Concordou o bispo, e o padre Macbado foi preso pelo juiz
mo intendente das minas, com quatro pretos mineiros, um de fúra, e como clerigo entregue ti sua jurisdicção, lIlas fi·
homem branco, como pratico de minas, que hav'ia na ban- cando responsayel por elle a sua magestade, mandou-o ro·
deira do Mcarim, uma escolta militar, oITiciaes de :justiça e colber á cadeia publiea até que fosse para Lisboa na frola,
outras pessoas, tudo li custa da fazenda real. que estava a sabir.

Mal partia o intendente principiou o clerigo a espalbar, Partiram os navios em 1 de março e o clerigo aqui ficou,
que o bavia enganatlo por deSCOnô.al', que Ibe queriam rou- por surpôr o bispo não poder elle partil' sem ser primeiro
bar a gloria de tal descobrimento. aqui julgado o. seu estado, posto em duvida, diligencia gual'·

Bem vontade te\"e o govern~dor, corno confessa, de cas- dada rara a ultima bora, diz o governador; insinuantlo as
tigar 'I tão ludibriosos enganos e escandalosa faILa >l, mas sim que o prel:Ido protegia esse homem por elle chamado
(',omo achnva prudente por ora ir dissimulando, incumbia-o, revoltoso, sedicioso, perturbadol" e pharisaico.
á vigilancia do desembargador juiz de fóra, o qual com moita Demorando-se a frota por molestia do mestre, houve lem'
industria pedira ao padre qu@ lbe dissesse o jazigo das mi- po suillciente para que o capitão general do estado Manoel
nas, promettendo até sob juramento fazer·[he tudo quanto Bernardo de Mello e Castro escrevesse do Parti em tO de
elle quizes e, e orrerecendo-Ihe una[mente c.anôas, pretos e ahril do mesmo anno ao bispo, pedindo-Ibe para que reme-
in tl'umonto para minerar. tesse quanto antes para Lisboa o padre sedicioso.

Respondeu o padTe debaixo de juramento, que era ver· Achamos depois um oficio com data de 19 de jaocirode
<latle a existencia das ditas minas, e que alem d'ella:; havia ·1760, assignado por li rancisco de Mendonça Fnrtado e ex·
em uma densa malta outro riacbo, d'oncle se tirava ouro aos pedido pela secretaria do estado ao governador a'esta capi·
saccos. e que quando rassou de viagem pela visinhança d'a- tania, no qual sua magestade probibia B.\pl'eSsameote quo
quelle sitio, file venderam uns homens a troco de algumas aqui se fizesse o menor descobrimento de minas, ol~deoa\'a·

patacas uma perna de pelle de viado cheia d'esse metal, de Ibe que 'P9"enclesse e Castigasse como emb~tsleiros lodos os
que já tinha fundido onze mil cruzados, restando-lbe ainda q'ue se applicassem a- taes descobrimentos, e estranbava qoo
12 librn enterrada, o que não declarou nas conferencias José Macbado fosso tratado como clerigo não o sendo.
pas adas «por julgar desgraça ter a fortuna de saber do Na mesma data foi extranbado o bispo « por ter rompi·
descobrimento emanifesta[-o sem primeiro elle se encber e do com o governador e os ministros do estado» pelo con·
aproveitar. » Oicto de juriscticção já dito.

O desembargador juiz de fóra disse ao govel'Oador, que Em quanto se passavam estas consas o desembargador
para todo o tempo constar a sua pureza lbe requeria a sua ouvidol' geral Gaspar Gonça[ves dos Reys, que 'tinba ido pa·
-presença na seguinte conferencia, no que concordando sahio ra o Icatú, officiou ao governador em 26 de fevereiro de
uma noite di'farçado e conduzido quasi nos braços de um -l7n9, dizendo ter durante 30 dias de perigos e sustos ex·
criado, pelo eu estado de molestia e numero crescido de pIorado os sertões entre os rios Iguará e Parnahiba e os ria-
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chos Mnngabeiras e Moquens, e não tendo «descoberto uma rias concedidas gratuilamente, qoer por occasião de rego
só faisca de ouro julgava o dito Soosa Machado bomem dia- sijos nacionaes, quel' para festejar moti\ os puramente par
lJolico, digno d'um exemplarissimo castigo pela grandissi- ticulare .
ma perturbação em que poz toda esta capitania. » ETnprestil.n.o,-Por carta regia de 7 de outu-

Em Ui oe fevereiro d esse mesmo anno morreu o desem- bro de ·1796 foi peuido aos babitantes d'esta cidade um
bargador juiz de f6ra e provedor da fazenda Ignacio Barbosa empreslimo de milhão e meio, de que se pagariam juros.
Canaes cl'Abreu, cheio de desgostos por ser i1ludido tão Por carta regia de 3 de novembro ele 1801 foi auctorisa-
grosseiramente. do o recebimento de requerimentos para commendas, fo-

Assim terminou-se esta farça, que teLldo principio em 11 ros de fidalgo e habitos ele ordens militare., segunto as
de janeiro de '1759 rnoti\"ou a prisão d'algumas pessoas, a qnantias com que os requerentes tivessem concorrido para
inquirição de muitas testemunhas, o cQnflicto de jurisdicção o donativo pedido n'esse :.lDno.
onlre o bi'po e o goveroador, a censura dã c,ôrte ao proce- No dia 1.0 de setembro de 1867. por occasião da guerra
dimento d'estes fuoccionarios publicos, as despezas e traba- entre o Brazil e o governo do Paraguay, abrio- e ne tn ca
lhas, perigos e desespero do ouvidor geral, a morte clojüiz pital um emprestimo, cabendo a iniciativa ao Publicado'!'
de fóra, e por ultimo a demissão do governador, que tão lJ1aranhense, jornal official.
bon serviços prestoul Engeitados.-(Vide EX11ostoS.)

Não nos ad,mil'emos de tanta credulidade, porque quando Engenheiros.-Portugal durante o tempQ do
ohespanhol Martinez declarou ter descoberto entre o Ore- seu dominio sobre o Brazil nnnca teve um C01-1JO ele enge
naco e o Amazonas um paiz abundantissimo d'oul'o, pelo nharia civil, e nem o Brazil até á creação do ministerio de
que o chamou El-dorado, foi esta esplendida ficção firme- Agricultura, Commercio e Obras Publicas, e assim mesmo
mente acreditada na Europa. o corpo civil, que Sé organisou, ainda não satisfaz todas as
Elnancipação DO ELEMENTO SERVIL.-Foi o dr. suas necessidaues, visto ser frequente o emprego, que faz,

Antonio Mal'ql1es Rodrigues quem primeiro teve a ideia de de engenbeiros militares.
dcsenvol\'er o espirita ,de libertação de creanças entre a po- Fallaremos promiscuamente dos engenheiros e dos sim
pulação, fazendo com que a irmandade de S. Benedicto an- pIes constructores de eclificios, de que temos noticia relati
nualmante no dia da festa elo seu patrono desse liberdade vamente a esta provjne.ia, quer militares quel' civis, quer
acerto numero de creanças para' que chegassem as quantias tbeorico~ quel' puramente praticos, isto é, que não cursa
obtidas de pessoas caridosas, ás quaes elle sempre se as- ram as anlns.
saciava com liberalidade. Francisco de Frias.-lioi O primeiro engenheiro, que

Em -1867 no dia da festa de S. Benedicto receberam a teve o Maranbão. Tendo sido autor da fortaleza da Lag m
carta de liberdade as primeira.s creanças no numero de ·15 do Recife, ofrereceu-se para acompanllar a expedição, com
oque se tem continuado até hoje, atingindo já as alfor'rias mandada por Jeronimo cl'Albuq uerque contra os francezes.
dadas por esta forma a 12'1. Na vil!a velha do Icatú fez uma fortaleza em fOl'ma dum

Odr. Tolentino Augusto Machado teve em 1869 a feliz perfeito sexagono.
ideia de organisar o'esta capital urna sociedade com a in- Os frades capuchos, capeUães da expedição, deital'am
tenção de promover a liberdade das crianças do sexo femi- sOl'tes para dar nome a ella, e sabindo o nasr.imento de
nino, Nossa- Senhora, se chamou por isso Forte de Sa1?la Ala-

Divulgado este pensamento, foi coadjuvado por muitas n'a, depois ue celebrar-se missa em 28 de outubro de 16-14·.
olllras pessoas para fim tão louvave!. Foi construido «de baluartes e cortinas'de grossas Yigas,

Approvados os seus estatutos em,26 de julbo do mesmo assentadas sobre gl-ades, e crusadas com fortes travessas,»)
anno, foi nomeado presidente o Dr. Frederico José Corrêa, Por muito tempo esteve o Maranbão sem um s6 enge
sendo illstallada solemnemente na noite~ de 28 de julbo de nbeiro, pois em 10 de abril de '1762 o govel'Oador o ca[li
1869 no salão do theatro de S. Luiz. _ tão general Joaquim de 1\1ello e Povoas oficiou a S. M.,

N'esse mesmo dia por mão do presidente da provincia, dizendo não baver aqui um só engenbeiro, e nem um so ar
enlão o Dr. I3raz Florentino Henrique de Souza, esta socie- tilbeiro, e apenas um pobre "elho, ca[litão ele artilharia,
dade deu liberdade a '1 'I pessoas, das quaes 9 eram crian- com [lerto de 90 annos, derigindo algnmas obras por ser o
ça, unico, que tinba alguma~ luzes de engenbaria.

No anno seguinte 3ugmentou-se este numero a 14, sendo José de Carvalho.-Estabelecendo-se aqui a cOI711Janhia
10 creancas. do commeTcio, seus directores mandaram ele Lisboa para

Sua primeira mesa administrativa foi asssim composta: cá o engenbeiro civil tenente coronel de milicias João de
Presidente Dr. Frederico José Corrêa. Carvalbo, e por isso foi aqui denominado o Engenhei1'o da
Vice-presidente Dr. Tolentino Augusto Macbado. Cam7Ja.nhia.
[0 Secretario Dr. Ce ar Augusto Marques.. Natural de Portugal, aqui casou-se com uma das irmaJls
2° « major Marcellino José de Aze~'edo Perdigão. do coronel Luiz Antonio Vieira da Silva.
Procurador tenente-coronel João Marcellino Romeu. De seu exercicio profissional só sabemos, que projectou
Thesoureiro; negociante Manoel de Freitas Bica.s. o canal ainda boje conhecido pelo nome de Furo do Cm'va- •
E tes actos de caridade encontraram muito echo em co- lho, çlo lado de Alcantara para Guimarães, o qual evitaria

rações philantropicos, e não são raras felizmente as alfor- as viagens pela costa.



192 ENG ENG

O~ moraLlores d'aquella comarca lembram-se ás vezes e communicado seus habitantes pelo exterior, tudo no de
de le\'ar á eITeito es e projecto, c dilem que se o governo COl'SO de 16 annos.»
o emprehender, elles estão dispostos a concorrer com al- Veio em companhia d'elle o primBiro tenj3nte do mesmo
guns meios conforme. soas posses. corpo Joaquim Candido Goillobel, como seu desenhista, e

Por ordem d'um dos presidentes desta provincia p ahi dizem que era muito habil.
foi o tenente-coronel Fernando Luiz Ferreira examinar õ Achava-se governando esta capitania o general Bernardo
lugar alludido e fazer uma estimativa; percorreu todo ·0 da Silveira Pinto da Fonceca, quando aqui chegou o coro·
espa'i' que se teria de romper, e informou que seria uma nel Lago, que por elle foi incumbido de levantaI' a carla
obra igual á do Furo do Ampapahy, porque eram as mes- tOlJogralJhica da capitania.
mas a extensão e a naturesa do terreno. Para desempenhar esta commissão o coronel Lago abano

Possuia este engenheiro um sitio, bem perto aqui da ca- danou todas. as commodil1ades, que sem duvida teria na cio
pilaI, onde fez uma boa casa e valias de esgoto, canaes de dade de S. Luiz, e começou a percorrer toda a provincia,
irrigação, plantações exoti'Cas, enxertos etc. etc., e consta acompanbado pelo seu desenhista, e guiado por meio dos
qoe foi elle o primeiro, que aqui na provincia plat;ltou e matos pelo piloto Cypriano José el'-Almeida, que fôra ~e ma·
conseguia vêr as limas da Persia. rinba mercante, portuguez, e sobrinho cio cbefe de divisão

Preparou tambem a e.strada da Est,tva. (Vide Estiva. Antonio Joaquim d'Oliveira, então aqui intendente.
Não gosava Ma saude e nem vigor, pouco andava, e poi' Em 30 de dezembro de 18H> participou para a,côrteesle

isso não poude prestar grandes serviços á provincia. governador, que o coronel Lago eslava com essa incumben·
Fallecel1 em 1817 ou '1818, deixando á Santa Casa da eia «empresa grande e muito trabalhosa; e a primeira de

Misaricordia um importante legado, pelo que acha-se o seu semelhante naturesa, qoe se fazia nesta capitania, pelo que
retracto collocado na secretaria do seu hospital entre os para elle pedia a confirmação do sen posto de coronel pelo
dos seus bemfeitores. sen zelo, intelligencia e actividade.»

Que antes d'estes houveram em l\Iaranbão constructol-es Antes d'isto tendo demonstrado a impossibilidade de po·
mais habei::;, t.heoricos e praticos, attestam o's templos an- der subsistir aqui um aillcial com o seu soldo, pedin que,
tigos, como a Cathedral e outros, o palacio elo governo, () como acto ele equidade, se arbitrasse ao referiçlo engenheiro
paço episcopal, a casa da camar::!, o hospital da Madre Deus, a quantia annoal de 240~OOO reis para aluguel de cam, coo
as fontes do Ribeirão e das Pedras, tudó an,terjor á sua mo se praticou com o chefe de divisão Antonio Joaquim
exi teneia. d'üliveira, quando, como capitão de mal' e guerI'a, aquil'eio

José de Araujo Cantanhede.-Pouco tempo depoi's de em commissão.
José de Carvalho home o engenheiro José de Araujo Can- Parece-nos, que não conseguia a realisação dos seus de·
t.anl1ccle, portuguez, cnja casa ,erfl no lar'go de Palado, por sejos, porque ainda o encontramos em 17 de novembro de
elle construida, com muito mau gosto e ,com pretenções de 1819 oillciando ao ministro Thomaz Antonio de Villa-Nol'3
arcbitectltra oroilda. Portugal sobre este mesmo objecto, fazendo-Ibe vêr ca·

Foi demolida, e em seu terreno construio rosé Roclri- m0 estavam excessivamente caros n'esta capital os alugueis
gues Roxo ontra; onde residio o bispo desta diocese D. Ma- de casas e todos os mais generos de primeira necessi,
noel Joaquim da Silveira, boje arcebispo da Bahia. . dade.

João Chrisostomo.--Depois d'aquelle ou ao mesmo tem- Finalmente em 2G de outubro de 1821 o governador om·
po, aqui viveu o velho João Cbrisostomo, portuguez, e ciou para a côrte ao ministro Joaquim José Monteiro Torres
constructor civil, architecto do immenso sobrado do desem- dizendo, que ocoronel Lago «relatando os serviços, que tioba
bargador Leal, defronte da porta principal da igreja de S. prestado no Brllsil desde 180:) nas provinciás de Pernam·
João, o qnal por não ter sido acabado rec~beu do povo o buco, Rio de Janeiro e Maranhão, pedia para regressara
nome de Palacio das lagrimas. PortDgal, apenas finalisasse o lIlalJP(t estatistico e a carla

Desconflamos ser' elte o auctor do theatro Uuião, hoje da lJrovincia em queesta"a trabalhando, por attenção aha·
Silo Luiz. ver servido ,16 annos neste continente e á deterioração de

Antonio Bernardino Pereira do Lag~.-Depois de muitos sua saude. »
pedidos de varias governadores e capitães /{eneraes á Me- De seus trabalhos existem hoje os seg~liotes :
tropole foi expetlido o aviso de 25 de no\'embro de i818 « Carta geral da capitania do'Maranbão levantada em 1820
participando bayer el-rei nomeiado, por decreto <le 21 do pelo coronel d'engenheiros Antonio Bernardino Pereira do
mesmo mez, para servir nesta capitania, em commissão de Lago, rednzida e desenhada pelo tenente_ do mesmo corpo
tres annos ou mais que S. M. houver pOl' bem, Antonio 'Ber- J. C. Guillobel.
nardino Poreira do Lago,. teuente-coronel do real corpo de Esta carta era acompanhada dos desenhos dos principaes
engenheiros, com a gradua~,ão de coronel do mesmo cor- pontos, segundo são vistos do mar, com suas alturas I'er·
po. dadeiras, e determinadas na mesma carta.

Er:l portuguez, e repre entava ter 39 a 40 annos de iqa· (Copia 1nall~tscripta (lo archivo 11//ilitar da /fôrte.)
de, quando aqui chegou, e já tinha estado n outras partes, «Carta topographica da ilha do Maranllão (Copia mau'us·
como se te na nota a pagina 82 da sua Estatistica {listori- q,n'pta). »
ca-Geographica, onde conta «ter visto e observado o Brazil ltinerario da provinciado JUaranhão, {820~ Manuscrip·
em dilTerentes pro"incias.. desde i o a 21. graus de lat. sul, to existente na secretaria do governo, e do qual existe uma
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copia na secretaria do ·instituto histol'ico e geogl'aphico, of- pés esboJ'rachados: senhoras conduúdas na taboca por pre-
rerecida por nós. tos maltrapilhos & &.

Este trabalho era para acompanhar a carta gewl da p'ro- . Acabando aqui a sua commissão recolbeu-se ao Rio de
vincia, como elle diz a pago '17 da sua Estalistica. Janeiro, onde foi professor de desenbo Da escola central, e

«Estatistica historico-geograpbica da província do 1\1ara- abi fallecen no posto de coronel.
nhão, orrerecida ao solJerano congresso das côrtes geraes, JQsé Maria AIves.-Pouco depois aqui viveu o arcbitec
extraordinarias, e constituintes da monarchia portugueza. to portuguez José Maria AlvBS, conbecido por José Maria
Lisboa. Na typ. da academia real das sciencias. 1822. » Maquinista, porque como tal veio contractado com a primei
Obra rarissima e muito importante. ra companbia-DramatiCa, que tere o nosso theatro: Cans-

As bibliothecas da mari)'l,ha e fluminense accusam a «car- truio alguns dos melbores predios desta capital.
la geral da provincia do .Maranbão, ofIerecida a el-rei cons- ManoeI José PaIgão.-Em epocba mais receute tivemos
titucional o sr. D. João VI por Antonio Beroa~"dino Per:.eil'a o constructor portuguez Manoel José Pulgão. Foi quem
do Lago, que a levantou, e construio durante a sua com- coustn'lio os predios do desembargador Martins, no fim da
missão na província nos annos de 1819 a lS~2 (uma folba rUlJ formam, junto ao mar, e o do comme.ndador J. J. T.
manuscripta.) » Vieira Belfort, no largo dos Remedias. •

Diz o dr. Candido Mendes d'Almeida na pago H ào seu João Antonio dos Santos.-Natural da Bahia, porem na-
interessante Atlas «que julga-se percliJo tão importante tra- tUl'alisado cidadão dos Estados-Uuidos, foi architecto da ca
balho I» . mara municipal, e construio ,arias casas grandes no largo

Um contemporaneo de Lago, pessoa illostrada e consci- dos Remedias. Foi tambem o anctor do plano da igreja de
~nciosa, sobre elle disse-nos ainda o seguinte: Santo Antonio, a que deu execução no principio, e do re-

« Deu o coronel Lago a sua carla em duas grandesas, e a tabulo do altar-mar da capella dos Passos.
menor é a unica, que ainda hoje existe. Alem d:j carla ge- Educado nos E::>tados-Unidos consta, que tinba o diplo-
ral da provincia levantou a de toda a ilha de S(io Luiz e a ma de artista-theol'ico-prcttico.
da ilha de Santa' Anna com todas as sondas do canal. Joaquim Luiz Symães Lyrio.-Portuguez por nascimen-

«Depois do coro>.lel Lago quem foi que já trabalbou como to, e brazileiro pOt' naturalisação. Sem estudos preparato
alie no levantamento de uma carla da provincia? Uma car- rios, apenas sabendo ler, escrever, c contar, cercado de bous
la topo,qraphica não é objecto de fantasia, é preciso viajar, livros de engenbal'ia, dedicou-se a esta arte, para a qual ti-
ver, medir distancias terrestes e astronomicas. &. nba sem duvida decidida vocação.

«O coronel Lago prestou outros serviços. A i[j'reja de S. Nesta c3pital construía a falJrica-hydraulica para descas-
João, a rampa de palacio com os paredões, que o circun- cal' arroz no Tamancão, e a Ce1"eS, movida a rapor.
dam pelo laclo do mar, desde ° mastro da bandeira no Elle mesmo riscava o plano, fazia em madeira os mode
largo, até os fundos do lado do caes da sagração: a 1'ua los das peças, que queria, llia á fundição da companhia Ilu
formosa no quarteirão, junto ao largo do Carmo, n'esse tem- vial derigir o fabrico dellas, e assim conseguia fazet" algu
po era um plano incl,inado transversalmente, que só dava mas machinas para a preparação da farinba de mandioca, e
passagem por um estreito desfiladeiro éncostado ao lado do aSSUC3r de cana, em varias partes dest3 provincia.
d~s casas da mão esquerda de quem vae para o referido Foi ás provincias do Pará e Pernambuco levantar outras
largo: foi elle quem deu o primeiro córte, deixando aquel- iguaes á do Tarnancão, no que foi muito feliz, senuo a Ce
Ies saltos ou balcões, que baviam n3S casas fronteiras, e que res a sua ultima obra.
ac~mara municipal transacta mandou arrasar; a rua de Sall- la' era vell:lO, porem ainda muito agil, intelligente, alegre,
ta Anila era denom'iuada 1"Z6a dos covàes até o primeiro can- espirituoso, e subre tuelo muito resignado com a sua sorte
to acima da igreja; dabi para cima cbamava-se ?"ua do l'an· que não Ibe foi muito propicia.
guitá e ainda lá estão casas subterraneas, cujas cumieiras Henrique Rosa Guilhon.-Engenbeiro civil, maranhense,
S6 nivelam com a calçada e paredões feitos por elle. filho da Escola Pol;ytechnica ele Paris: pouco vilreu. Admi-

uAlem d'isto foi elle quem calçou quasi toda esta capi tal. li nistrou por algum tempo o caes da Sagração e foi encarr~

Joaquim Candido Guillobel.-Primeil'o tenente do real do das maiores obras, que tem tido o Caminho-Gmnde.
corpo d'engenbeiros, companheiro do coronel Lago, como André d'Andrade Braga.-Natura.l de Minas-Geraes. Foi
desenhista, em suas viagens e trabalhos. o constnlctor do Farol de Sant'Anna, e da- Fonte do Api

Era perito na arte de desenho, e nas horas vagas ensi- cum. (Vide Farol de Sant'Anna e Fonte do Apic1.tm.)
DOU n'esta capital, sendo esta a. primeira aula, que aqui Sendo impossivel por falta de muitas datas guardai" a 01'

houve neste genero. dem cllrooologica n'este artigo, por vezes nos temos visto
Consta-nos qne desenhou ou pintou os osos e costumes coagido a escrever conf9rme a lembrança nos vinha ao pen

do pÚI'O d'esta capital, como sejam os pretos ganbadores samento, e por isso só agora vamos ~ractar do seguinte en
carregando pipas com os braços entrelaçados por cima das genheiro, anterior sem duvida a Henrique' GniJhon e a al
cangas, mulatas de saia e camisas de l3berintbos e rendas, guns colf1stru('.tores, já citados.
com o collo cuberto de ouro como taboleta de ourives, um José Joaquim Rodrigues Lopes.-No dia 13 de Janeiro
enorme pente de tala d'ouro, parecendo uma torre semicir- de 1803 na capital do Maranbão nasceu este engenheiro.
cular e dois atracadores pelas 'fontes com talas de oiro, e Estudou aqui primeiras letras e grammatica latina, e foi
apezar de tanta riqueza e luxo descalc~s e com os dedos dos depois completar os estudos prepal'atorios em Lisboa.

Diee. Vl. 1-25.
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Na antrga academia de fortificações matriculoll-se. e estu- era theorico foram os attestados dos exames, que fez como

dou todo o seu curso: na de marinha, no collegjo dos no- official. de i nfanteria.
bres, frequentou os dois primeiros annos matuematicos, e na Apezar de tudo isto foi contractado como engenheiro
escola medico-cirurgica dedicou-se ao estudo de pbisica e pratico, fez parte da repartição de obras publicas, creada
cbimica. pelo sanador Franco de Sá, e esteve incumbido das obras

Em 1827 foi despachado 2° tenente d'engenbeiros, e de- do caes da Sngração, e do furo do Arapapaby, e fez a cal·
sigllado para servir n'esta provincia, onde prestou muito çada da rua Grande pelo systema de Macadam, porem foi
bons serviços, como passnmos a narrar ligeiramente. muito infeliz 'no exemplo que queria mostrar.

Alem de ter sido conselbeiro ele provincia e deputado ~ Visconde de Saint Arpand.-Do Rio de Janeiro veio para
Assembléa Provincial em varias legislaturas, em que muito esta provincia por ordem do governo contra! o cidadão
trabalbou e deu muito boas provas de sua esclarecida in- francez visconde de Saint-Amand, como engenheiro.
telligencia e amor ao engrauecimento e progresso de sua pa· p comme~dador Cruz Macbado incumbio-o d'estlldar os
tria, dcu o plano para o antigo cemiterio da Misericordia, meios de remover a la!Jem do rio Mearim, o maior obsta·
caes da Sagração, piramide do campo de Ourique, armazem culo, que ba para sua navegação.
da Polvora, farol de Itaculumim, fonte das Pedras e do Ri- Lá esteve POI' quatro mezes, gastou muito dinheiro em
beirão, casa do .Tur)', da Assembéa, e de varias igrejas do levantar um acampamento, e nad~ fez, e finalmente sendo
interior, podendo dizer-se, que desde 1827 até 18M), nada commissionado ainda pelo governo para a cidade de Caxias,
se fez tendente a obras publicas, geraes, municipaes, e pro- ahi 'falleceo em 1857, e foi sepultado na igreja de N. S.
vinciaes, que elle não fosse ouvido ou não derigissse. dos Remedios.

A convite do conselbeiro Manoe! Felizardo de Souza e Julio Anders.-Eogenheiro, filbo d'Inglaterra ou dos Es·
Mello de quem foi muito amigo, quando presidio esta pro- tados-Unidos, projectou tambem o canal do JlJeal'i11l, na
vincia, foi em 184·5 residir no Rio de Janeiro, onde exer- referida Lagem, e morreu pouco depois, não sabendo nós
ceu o importante lugnr de director da fabrica de polvora da onde existe o plano, que traçou, e a memoria demolls('I'a·
Serra da Estrella. cliva, que o explicava.

l'oi nomeiauo director das obras militares de Perriambu- Marten e G. Gunther.-A companhia lI1ineração mara·
co, cargo qoe cxcrceu, sendo depois incumbido de exarui- nhense teve a sen serviço nas minas do 6u1'7tp.1J e de Aja·
nar e tirar a planta da fortaleza de Macapá, e de outras do r'ac(6ss~tmé os engenbeiros hydraulicos Marten, e G. Gon·
Par~l, como presidente d'uma commissão de engenbeiros, ther.
que com esse fim para lá foi. João Nunes de Campos.-.L\ expensas da provim.ia esta·

Regressando ao Rio foi nomeia do commandante das ar- dou na esc.ola central de Pariz o dr. João Nunes de Cam·
mas da· Babia, e fioda esta tarefa, foi designado para uma pos, e em 1843 obteve com muita distincção o diploma da
commissão de limites na cidade de Porto-Alegre. cngenheiro civil.

Por tão assiduos e importantes trabalbos foi nomeiado Regressando a provincia, recolbeu-se a Caxias, onde re·
secretario do Conselho Sopremo Militar, que deixou tem- sidia sua família, e ahi esteve como que esquecido por moi·
porariamente para iI' ao Paraguay, durante a guerra, pres- to tempo, e n'essa occasião dell elle.o plano, e assistio á
tal' os serviços de sua profissão, sendo elle o incumbido construcção da igreja de N. S. dos Remedias.
de arrasar a fortaleza de Humaitá, o que realisou. Qu.ando o dr. Joaquim Franco de Sá, como presidente da

Occupa o posto de coronel elo Imperial Corpo 'de Enge- provincia, organisou aqui a directoria de obras publicas, foi
nboiros, tem a carta do cons~lbo, e o habito da ordem de elle' nomeado seu director, o como tal apresentoo o plano
São Bento de Aviz, é commendador das orden' de Christo para abertura do cana! do Arapapahy, e dirigio esta e olltras
e Rosa, e da de Nossa Senhora da Conceição da Villa Viço- obras publicas, que então se fizeram.
so em Põr'tugal, e cavalleiro fidalgo da casa de Sua Mages- Coodemnado ao ostracismo pela politica, recolbeu-se QU·

te Fidelissima. tra vez á sua terra natal, sendo depois incumbido d'estudar
. Existem os seguintes trabalhos seus: o rio Parnabiba, e d'examinar a estrada nova de Caxias a

aCarta geral da pi'ovincia do Maranhão con'ccta, augmen- S. José das Caj~zeiras.

tada, dcsenbada, é ofIerecida á sociedade litteraria do Rio Levantou uma planta com as quotas de nivelamento do
de Janciro pelo capitão de engenbeiros José Joaquim Ro- caminbo grande até o Cuti'ln e sua ramifieação até á Es·
urigues Lopes, mandada gravar pela mesma sociedade tiva.
em 1841..» Convidado pelo senadol' Antonio Marcellino Nunes Gon·

.Mappa de um~ parte da provincia do Maranbão para çalves, quando presidente do Rio Grande do Norte, para lá
sen ir nas questões de limites entre as comarcas de Cilxia , seguio e abi foram apl'Oveitadas suas babilitações.
Drejl) e Itapicurú-mirim, levantada 'em 1847 pelo major do Reside boje no Rio de Janeiro.
corpo de engenbeiros José Joaquim Rodrigues Lopes, (ma- Torquato Teixeira' Mendes. -Não sabemos onde estndon
nuscripto). » e apenas que foi incumbido da estrada nova de Caxias aS.

Julio Boyer.-Cidadão francez, dizia-se engenheiro, o que José das Cajazeiras. Vide Cal1iias. -
era negado por mnitas pe soa, e parece-nos com alguma Raimundo Teixeira Mendes.-Já fallecido, é natural de
razão, porque quando requereu á A"sembléia Provincial para Caxias bem como seu primo tambem engenheiro Torquato
ser contractaclo, os titulas, que exhibio, para mostrar que Teixeira Mendes.
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Estudou em Pariz, e esteve em serviço do governo diri- Tendo o commandante das armas, José Felix ereira de
gindo a obra do canal do Arapapaby, da igreja de São Joa- Burgos, prendido a junta do gOUe7'110 civil, cujo presiden
quim do Bacanga, das fontes do Apicum e do Dique, da te era o advogado Miguel Ignacio dos Santos Freire e Bm

. companhia Anil, quando se procedia aos encanamento, ã ce~, fundado em uma representação que fez assignar, á mão
caixa d'ngua, e da companbia fluvial de navegação a viJpor armada, no quartel do campo d'Ourique pela oEficialidade
construindo a casa da fundição. das tropas de ·1 a linba, em que se exigio essa prisão, com

João Victo Vieira da Silva.-Natul'al desta provincia, es- declaração de que as tropas não largariam as armas em quan
ludou no Rio de Janeiro o curso d'engenbaria, e cremos to ella não fosse eJIectuada, recusou-se elle Ferreira a as
que foi contemporaneo elo tenente-coronel Fernando Luiz signar, e n'isso foi seguido por toda a officialidade dos COI'

Ferreira, seu amigo e cunhado. . pos de artilbaria e policia, pelo que foi toda presa e rc-
Assentou praça no corpo de engenheiros e percorreu to- metida para uma P1'esiganga, que se achava fundeada fóra

dos os postas até tenente-coronel. da barra, estando já recolhido preso no forte dn Ponta d'A-
Amaiol~ parte da sua vida esteve empregado n egta pro- rêa o dito goremo civil. Acbando-se esses officiaes em via

\'incia, e por isso prestou-lhe alguns serviços ua direcção gem para a P1'esigal1[j(t, os soldados dos ditos dous.corpos,
das suas obras, geraes ou provinciaes, como sejam caes, di- fizeram a reação no quartel d'onde resultou grande tiroteio
que, quartel,1 fortaleza da Vera .Croz, hospital da Madre ele e a morte do capitão Carlos Burgos, irmão do dilo José Fe
Deus &: &. lix, e a fuga deste. Solto o governo civil, deu este caça ao

Quasi no fim da guerra, que o Brnsil S"llstentou contra o commandante das armas, que foi prego em Alcantara, e re
gOl'ern0 do Paragnay, falleceu elle vindo d'Assumpçã0 a bor- mettido para a côrte, sendo encarregado de acompanhal-o
do do vapor, que o conduzia, e dorme o somno eterno na e apresental-o com os officios ao govemo imperial o dito ca-
capital da provincia de Santa Catbarina. pitão Fernando Luiz Ferreira.

Fernando Luiz Ferreira.-·Tenente-coronel do corpo d'en- Era então presidente do conselho de ministros João Se·
genbeiros. Ainda vive este estudioso, trabalbador e metho- veriano Maciel da Costa, e ela guelTa o barão de Lages, de
dico engenheiro, filho legitimo do tenente-coronel Miguel pois conde de Lages,
Ignacio Ferreira (maranbense) e sua mulber D. Catbarina de Cumprida a sua commissão, matriculou-se no 1° anno da
Senne Freire de Mendonça (pernambucana). Nasceu a 1 de academia militar no anno de 182ã.
agosto de 1803, na cidade de S. Luiz, capital da provincia Durante sete annos lhe recusou o governo a confirmação
do Maranbão. do posto de capitão e até os soldos a que tinba direito; 01'-

Assentou praça em 29 de setembro de 1820 e foi reco- denou que não usasse das insignas d'esse posto, e foi por
nbeciJo cadete de 1a classe. essa occasião que elle no quartel general, dizendo-lhe o

Foi promovido a 2° tenente d'artilharia Gm 26 de março quartel-mestre general, dr. Manoel José d'üliveira, que se
de i821, a 'l° tenente e a capitão até 22 de março de '1824, apresentasse fardado com as insignas de 2° tenente, a que
s2odo-lbe estes dous postos conferidos pelo [Jova1'vo inde· tinha sido promovido por decreto re?1 anterior á indepen-
pendente (como então se chamava na provincia.) dencia, lhe respondeu:

No tempo da guerra da indepondencia, esteve destacado « Sua magestade, o Sr. D. Pedro I, pode ludo, até man-
em Caxias, como 2° tenente, commandando a força de ar- dar fuzilar-me; mas não pode forçar-me a pôr umas drngo
tilbal'ia ás ordens do commandante das armas do Piauby, nas que já me honraram, mas que hoje me degradadam.»
omajor João José da Conba Fidié, que se achava então for- ü posto de capitão foi-lbe confirmado a 22 de novembro
Lificado no .Rlô1'lf'o ela Taúoca, e ahi fOI [lreso á ordem do de i83i, com antiguidade de 22 de março de 1824, de
generaI, governador das armas do Maranbão, Agostinho Fa· pois da abdicação, pela primeira regencia, sendo ministro
ria « por ter sabido pronunciado na devassa a que se pro- da guerra o coronel Manoel da Fonceca Lima, depois te
cedeu contra os amantes do feliz systema que nos rege, J) e nente-general e barão de Suruhy.
quando vinha para a capital, foi encontrado por uma tropa No Rio de Janeiro estudou, pois, o curso completo de
de paisanos que se tinham reunido contra os facciosos d'a- sciencias mathematicas e phisycas na antiga Academia Mili
quella villa, e então foi resgatado com indisivel perigo de tar, depois escola militar, onde' foi sempl'e approyado ple
sua vida, ficando morto o oflieial sen conductor, e elle le- namente e até premiado.
vemente ferido. t Depois deste sucesso acompanbou sem- Foi professor de desenho de macbinas por J)omeação do
pre aquella tropa lndisciplinada, e a paz em estado de se governo Imperial, no collegio de Pedro 2°, na corte.
poder comparar a um corpo de '1 a liuha, Isto com a maior Fez parte do corpo de o/fic1'aes-soldados, por' occasião
prudencia, amor e enthusiasmo patriotico; e persistiu assim da revolta das tropas na cpocha da abtlicação de D.
até á capitulação d'aquella vil la 2 aonde entrou commandan- Pedro I.

'do a artilharia do Ceara, d.eQilixo das ordens do governo Foi commandante de uma esquadra de LJiUlu'c1jJaes-pl'o-
da delegação elo Ceará e Piauby. vz'sorios, que eram wnstituidos por simples cidadãos~ que

1 Ocond~ctor era um negociante portugucz estabelecido em Cu- pegaram en~ armas para deferider a ci.elade, .por occasião
xias, tenente de milicias, de nome Custodio Manool. Este aconte- dessa mesma revolta.
cimenlo teve lugar, rio abáixo na fazenda de outro portuguez, Assistiu ao tiroteio que houve no theatro de 5 Pedro
lavrador, chamado Malhúo, a 2/1 uOFas de viagem d'aquclla cida- d t d' d .,
de, então vilIa. como comman an e essa esqua ra.

2 Alé ao rendimento de Fidié. Servia no corpo 1I1unicipaes-pennanentes desde a crea-
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ção d'est já depois de concluido o seu curso academico. contar tres filbos engenheiros, todos destinctos, que são os

Veio para esta provincia em i833, como omcial avulso. seguintes:
Passou a commandar o corpo de artilharia ua provincia, e Miguel Vieira Ferreira.-Nasceu na capital desta provin.
depois em i83õ fez passagem para o Imperial Corpo d'En- cia a 10 da dezembro de 1837.
genheiros no mesmo posto de capitão, que ai,oda tinh~, sen- Estudou preparatorios no Lyceo' da mesma cidade, e
QO ministro da guerra o dito José Felix. de Burgos, qne matbematir.as niJ escola centrar da corte, onde tomon ograu
anteriormente levára preso par~ a corte. de bacharel a W de desembro de 1859, e depois defendeu

Em 1844, tendo ido com licença ao Rio de Janeiro, o theses e tomou o grau de doutor em sciencias 'phisicas e
ministro da guerra, Jeronimo Francisco Coelho o encarre- mathematicas em 1863.
gou do commando do 2° batalhão de artilharia a pé em Foi alferes alumno e 2° tenente de engenheiros, du que
Pernambuco, a pezer de ser tenente-coronel do corpo de pedia e obteve demis!'>ão.
cngenbei ros. Foi ajudante do observatorio astronomico· da côrte, e

Acceitando a commissão, pedio logo dispensa deI/a, por membro da commissão ele limites do PerÚ.
ter sua. famili3 em Maranhão, o que deu lagar a comrnaudar Escreveu um opusculo que intitulou-Ensaio sobre a
por pouco tempo aquellc corpo. pbilosophia natural, ou Estudos cosmologicos--que publi.·

Pedro Ivo, Io.go depois um dos chefes da Revolução-7Jrai- cou em 1861.
eiJ'a, n'aquella provincia, era então capitão com mandante Escreveu e publicou uma serie de artigos sobre a questITo
de uma das companhias desse corpo. -Angl.o-Drazileir~-vulgarmente cbamada-questão Chris·

A esse tempo procedeu-se a uma eleição, e como os sol- ti-, e um Folheto que intitulon-Considerações sobre o
dados tinbam votos c as mezas parochiaes .eram formadas progresso material dJ provincia do l\'Iaranbão-; redigia o
por acclamaç.ão manelon-Ihe o commanrlante das armas, pe-' periodico-Artista-jornal de pequeno fOl'mato, dedicado D

lo seu ajudante de ordens, intimar que no dia ela eleição industria em geral e especialmente ás artes.
retivesse no qual'tel, a qualquer pretexto, o batalbão de seu Sendo ainda 2° tenente de engenbeiros e por pouco tem·
commando, para que não concorresse á eleição da meza, ao po empregado no Maranbão deu um plano e orçamento paPa
que elle recusou- e, s31vo se essa ordem lhe viesse flor es- construcção de uma ponte.no rio Mocambo, comarca do
cripta, o que descontentou o partido então dominante, e Brejo, o qual foi leva110 a eITeito por arrematação.
<leu lugar a que na Assernbléa Geral nm deputado pepnam- Aprp.sentou um plano e orçamento para. a desobstrucção
bucano (VcMa CavalcanLi) fizesse accusação-qo ministro da do rio Mearim.no lugar de.nomido a-Lagem-grande,
guerra por havel-o nomeado para aguelle commando; mas a DeLl um projecto desenvolvido e o ore.amento de um di·
esse tempo já elle estava dispensado da com missão, como que para construcções mercantes na praia de S. Antonio,
pedira, e se achava novamente em Maranhão. Fez llma demonstração das causas do deterioramento dos

Pedia e obteve sua reforma no posto de tenente-c.orone) paredões que sustentam o edificio da tbesouraria de Ca·
a 9 de agosto de ).848. zenda .
. Foi quem fez as fortificações passageiras no Icatú.no tem- Todos os desenhos, que são Dl1merosos, pertencentes a
po da Balaiada e a do Allo das Cm"nei1"CIS, tendo n'esta esses trabalhos, existem na repartição das obras publica,
como ajudantes os omciaes de engfJnheiro's José Joaquim e as memon'as ou textos talvez se encontrem na secretaria
Rodrigues Lopes e João Victo Vieira da Silva. do ge\'erno do Maranhão ..

Em 1840 foi encarregado de fundar a colonia indigena de Foi administrador da casa da fundição da 'companhia de
São Pedro do Pindaré. navegação iluvial: e depois gerente da mesma companhia,

A 16 de outubro de 18õ7 foi nomeado presidente do Deu um plano e organisou uma comp3nhia para a funda·
Conselho admú7is/?"activo onde sel'\'io, por ·10 annos, e cu- ção de um baQco hypotbecario industrial, cujos estatutos,
jo lagar só deixou quando foram extinctos esses conselhos sendo remettidos regularmente ao governo imperial até
no Imperio. . boje não tiveram solução.

Foi nomeado lente de geometria e mecanica applicadas as Quando deixou a vida m.ilitar, comprou, melborou, e re·
artes. lugar de que pedia e obteve demissão. formou a Fabrica de tijolos a vapor, conhecida pelo nome

Foi nomeado director da ;Escola ctgn'cola desta provincia de Itapecurabiba, em terras fronteiras á capital.
em 27 de agosto de 1864, lagar que s~rvio por panca tem- InFeliz nesta empresa, retiron-se para o Rio de Janeiro,
po, e no qual não foi substituido por ter sido então extio- onde sem dUl'ida serão melhor aproveitados o seu talento
cta essa escola. e saber, activiclade e perseverança.

Foi nomeado ilirector das obr3s publicas a 28 de março E' um dos sacias installadores do Instituto dos Enge·
de '186~, depois da extincção dos conselhos administrativos. nbeiros ua côrte. do Instituto Litterario do Mal'anhão, e da
De ue que exerce este emprego, foram feitos sob sua imo sociedade ManurrIissora 28 Gle julho.
mediata dil'ecção: o cano do Ribeirão; o 3° mio ela ca- Luiz Vieira Ferreira.-Nasceu na çapital do Maranhão em
de1'a 'publica,· o caes, rctmlJa e escada lto Portinho; alem 1õ de abri" de 1831). Estudou preparatorios na dita cidado,
de projectos diversos e muitos outros trabalhos. e mathematic.as na escola central da côrte, e suas applica·

lem de tudo i to é muito babil desenhista, e tem mui- ções á guerra na escola militar.
to go to para estes trabalbos. E' bacbarel em seiencias pbisicas e matbematicas,

E' o cbefe d'lllna eslimavel família, e tem a fortuna de E' capitão do estado-maior de P classe do exercito.
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Em Maranhão nunca fDi empregado, nem como engenhei- no, que está se executando para a igreja da yilla DO Rosa-
ro, nem de qualquer antro modo. rio.

Joaquim Vieira Ferreira.-Nasceu na capital do Mara- Por ordem do presidente da pl'ovincia, então o distinc.to
nbão em 9 de fevereiro de 1841. Estudou nas mesmas es- engenheiro Francisco Primo ele Sousa Aguiar, explorou o
colas que o primeiro, e como elle é bacharel nas mesmas rio Ita'ecurú desde a vilta do Rosario até Caxias, de cuja
sciencias. commissão apresentou um extenso e bem elaborarIa relato-

Sendo alferes-alumno da escola central pedia dimissão e rio, e um plano para a construcção c1'uma ponte de Caxias
obleve·á: é hoje paisano. para a Tresidella.

Como engenbeiro por pouco tempo na provinda, já sen- Depois d'islo escreveu duas outras memon'as importan-
do paisano, fez a pedido de particulares um projecto e 01'- tes: llma sobre a Estrada da Estiv(~, ootra sobre o .esgoto
çamenlo de uma igreja matriz para a villa do GOl'oatá; e por livre da capital.
commissão do governo dJ provincia inspeccionou a ponte Em 22 de junho de 1865 foi nomeado sacio correspon
do Mocambo no Brejo, que estava em seu primeiro periodo dente elo instituto polytechnico brasileiro, do Rio de Ja·
de construcção: e levantou a planta e nivelamento do canal neiro, e em 13 de noyembro de 1807 cavalteil'O da ordem
Arapapaby, estando já suspenso o seu andamento. da Rosa.

Consta este trabalho, alem da memon'a explicat?'va, de Francisco Cesar da Silva Amaral.-Natural desta provin-
19 estampas gl'andes e encadernadas', formando um volume, ciã, bacharel em mathematicas pela escola central do Rio de
oqual foi remettido pelo presidente da provincia ao minis- Janeiro, e engenheiro civil e militar.
Iro de Agricultura. Era major elo estado maior de P classe elo exercito.

Deu um projecto de construcção de açudes para pro~ri· Dirigia aqui as obras na igreja de Santo Antonio, da ram-
menta de agua a fim ue servir de bebedouro nos campos 1Ja de Cam1Jos /Jlcllo, do theatro de São Luiz, os concertos
de criar em tempo de secca. do pharol de Sant-Anna e outros.

Deu tambem um parecer sohre a estrada, qne atravessa Falleceu em Assumpção aos:) de janeiro de 1869, depois
oCampo elas pombinhas, mas não fez estudos regulares. de barer prestado relevantes serviços á sua patria na guer

Francisco Gomes de Sousa.-Nasceu nesta capital em 11 ra contra o Paragllay. Foi elle o primeiro engenbeiro brasi-
de julho de 183L leiro, que realisou a ascenção no balão areostatico, e entran-

Depois de haver estudado em varias collegios de Pariz do em alguns cOnlbates, distinguia-se muito no do Estabe- .
ocurso de humanidades matriculou-se em 18 de fevereiro leeimento, sendo logo depois .condecorado com a insigna de
de 18~O na escola militar do Rio de Janeiro, e ahi tomou o cavalleiro da imperial ordem do Cruzeiro.
grau de bacharel em mathematicas e sciencias phisicas em Vireu apenas 32 annos, e era muito talentoso e honesto.
l° de outubro de 1857. Jose Ganne.-Cbegou a esta capital, em 30 de maio de

Em 27 de maio de 18ÕO sentou praça de '10 cadete no 1865 como engenheiro e director do gazometro. É natural
10batalbão de artilhnria a pé, sendo nomeado alferes·alum- de França, onde, depois de haver concluido seus e~tudos

no em 15 de maio de 18,52. em Angers e Aix em ProvM1ça, dirigia varias omcinas, e
Por decreto de 14. de abril de 1855 foi promovido ao pnr alguns annos a empresa geral ela destribuição d'agua e

posto de 20 tenente .do corpo de engenheiros, por oo;tl'O de de gaz da.cidade de Pariz.
2de desembro de .j 857 atO tenente, e finalmente em 22 de A elle se dere n'esta provincia, o estudo para o estabe
janeiro de 1866 a capitão. - lecimento de uma fnbrica ele liar e tecer, para o restabale-

Desde dezembro de 1857 até abril de ,1865 esteve n'esta cimento da companhia Anil, para a construcção do canal do
provincia á disposir,ão da presidencia, e depois este've no Rio Gerijó, para a ponte de Caxias, para a estrada de Caxias a
de Janeiro,empregado no archivo milita!' até setembro d'es- São José das Cajazeiras, etc. etc.
se mesmo anno, epocba em que regressou a Maranhão, e É membro da sociedade dos engenbeil'Os civis de Franca,
ainda boje aqui reside á disposição do ministerio d'agricul- e dos antigos discipulos das escolas das artes e oméios.

. tura, commercio e obrás publicas por aviso de 29 de janei- João Baptista de Carvalho.-O presidente Dr, Souza
ro de i868. , Carvalbo, desejoso de promover a navegação do importante

Como'engenheiro dirigia durante uois annos as obras do do Mearim, reformou o contracto feito com o cidadão João
dique, em anno e meio concluio· o encanamento das agoas Ecbegoien Portal empl'esario della e proprietario do peque·
da malfadada companhia Anil, tendo tido a satisfação de ver do ,apor São João Vencedor, e mandoa proceder á limpe
jorrar agoa de todos os cbafarizes, vencendo para isso mui- sa e desobstrução do mencionado rio desde a Trindade
ta dificuldades, e sorrrendo muit~s contrariedades e des- at~ o canal 91'anrle nas proximidades da Barra do Corda,
gostos. _ sendo encarregado desse serviço o engenheiro João Baptis-

Reconstruio os furóes da ilha de Santa Anna e de ltaco- to de Carvalho.
lumin (vide em lugar proprio esses artigos) a facbada do Seguindo logo a seu destino, em 27 de fevereiro de ·1867
hospital militar, ° frontão e outras obras no quartel do cam, officiou á presidencia este engenheiro dizendo, que «a sua
po d'Oul'ique, bem como no palacio do governo, no cor- \'iagem podia ser considerada somente de reconhecimento
reio, na Relação, nos tres fortes actuaes, na estrada do ca- do rio, e de experiencia do material que levou.»
minuo grande até á villa do Paço &: &:. O preside.nte'Dr. Franklin Daria resolveu suspender esses

Acabou a igreja de S. Joaquim do Da-eanga, e deu o pla- trabalhos, tendo·se perdido, infelizmente, perto de reis
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1.4o:000~000, pOl'que a epocha escolhida para esses estudos, como se lê na provisão de ermitão, passada a 23 ele maio
(o invel'Do) não podia SOl' mais impropl'ia. de 1727, registrada na camara ecclesiastica.

Antonio Teixeira Belford Roxo.-Nascen na capital do Não sabemos ao certo quando foi fundada, e a este reg.
Maranhão em 11 de setembro de 1838. peito deparamos com o requerimento do sargento-mór João

No Rio de Janeiro, na escola central fez e concl~o seus Nogueira de Sousa, pedindo á camara « uns chãos» na rua
estuclos, tomando o grau de bacharel em sciencias mathe- que vae de canto_ de. Joâo Barbosa para a ermida de I. S,
maticas e phisicas em 19 de fevereiro <te 1863. da Boa IIora, adiante da Fonte das Pedras, em 1723.

Com intenção ue ampliar mais seus conhecimentos este- Corre a tradicção de' ter sido possuida.pelos jesuítas, que
ve na Europa desde março de 18GIJ.. até agosto do anno se- compraram a quinta onde estava a capella, para convules·
guinte. cença dos seus doentes, o que é bem possivel.

E' socio do Instituto Polytechnico, e nesta provincia ain- Escalvados.-Pequeno riacho confluente do rio
da Dão fez obra alguma. Pan~ahib(t, sete kilometros acima do porto da Repartiçc7o,

Edmund Compton.-Engenbeiro inglez da companhia de No lugar onde está a sua foz, existe uma casa de telba
gaz, director das importantes ohras; que se fizeram no ga- servindo de armazcm.
someLl'O em '1870. Escola agricola.-O conselheiro João Lus.

Pelo presidencia da provincia foi em 1;S de outubro de tosa da Cunha Paranaguá, quando p'residio os destinos des·
1870 incumbido de fazer as investigações, o plano e orça- ta pruvincia, creon em 7 de abril de 18ã9, junto ao riachõ
menta d'uma estrada para o transito de locomotivas e va- Cutim, a ,.escola pratica d'agricultura,' tendo por fim o se·
gões do systema Tbompson entre Caxias e São José das guiote:
Cajaseiras. Vide Caxias. 1° Ensinar <1 mocidade ela provincia a agricultura pratica

Aqui tambem estiveram por conta de varias ministerios e tbeoricamente.
o tenente coronel de engenheiros dr. JMquim José de Oli- 2° Instituir uma serie de experiencias e ensaios cancero
veira, o 1° tenente da armada Giacomo Raya Gabagli~, que nentes ao melhoramento do systema actual da nossa la.
tambem veio examinai' o dique, o 2° tenente do mesmo VOllra, creando ao mesmo tempo um centro de obsBmcões
corpo André Rebouça , que inspeccionou o dique" o caes, e demonstrações praticas para a instrucção dos lavrado·
o canal do Arapapaby e o porto da capital, o dr. Oscar fIcn- res.

• ming e o coronel 1\1ollal'a, engenheiros da companhia mine- 3° Transplantar para a pl'Ovincia os methodos e pl'oces·
ração maranhense, que andaram pela comarca da Cbapada sos agricolas, cuja pr05ciencia houver sido abonada por uma
examinnndo os seus terrenos. Tambern andou por esta mes- esclarecida e constante experiencia dos paizes estrangeiros
ma comarca, tra:;ido pelo desembargador Polycarpo Lopes mais adiantados. ,
Leão o engenbeiro ioglez Nntbaniel Plaut, com o fim de es- Dando assim execução á lei prov.incial n° 44.6 de 6 de se·
tudar os terrenos della. (Vide 'Cbapada.) tembro de 18ã6 fundou o soro Paranaguá a primeira escola

Em principios de outubro de 18iO aqui chegaram com- pratica d'agncultura, que houve QO Brasil.
missionados pelo governo cen!l'al os engenheiros, Drs. Au- Infdizm~nte o resultauo não foi correspondente ao fim
gosto Teixeira Coimbra e Miguel An~llnes Lopes, incumbi - da creação, e nem ás enórmes quantiaS despendidas com
dos de examinar o ertificio, em que funccioDa a Alfandega, este estabelecimento, quantias fabulosas e de forma algu·
e fazer o orçamento de uma ponte para a carga e descar- ma productivas como se vae vêr.
ga até á baixa-mar, ponte que será construida se acas.o não Quando tomou conta da administração o dr. Leitão-da Coo

se realisar a companhIa de uocas. nba reconhecendo a verdade do que acabamas de dizer,
O Dr. Coimbra é engenheiro bydraulico, formado Da ln- mandou contractar em Pariz o cidadão francez Alexandre

glaterra, onde praticou por dez annos. Etienne Durand para encarregar-se ·da direcção desta esco-
Engenho d' àgua.-Riacho quc entra no rio la. Realísou-se este contracto em 25 de agosto de 1863 no

Parnabyba, 12 kilometros abaixo do riacho dos Macacos; consulado brasileiro em Pariz, sendo a presidencia repre·
ou defronte da ilha do Riachüo, que da parte do sul não é sentada pelo nosso consul Juvencio Maciel da Rocha.
mais do que uma corôa. MI'. Durand, filho da imperial escola de agricultura de

Enseada grande.-Pequen0 po\oado entre La-Saulsaie, quando chegou a esta capital, e que tomou
a Picadq, e a Cangapm"a" pertencente á villa de Anajatu- conta da nossa escola agrícola, em officio dirigido á presi·
ba. dencia no dia 4 de desembro do anno de 1864, declaronqua

Erario. -Quando D. Antonio de Salles e Noronha «o terreno, onde está situada, se não é esteril, ao menos ê
tomou (',Dnta do govel'Oo desta capitania em 22 de novem- pouco proprio á cD1t.ura. O melhoramen~o de taes terras se
bro de 079 «pedia ao ministro marquez de Angeja os oili· não é impossivel, é ao menos muito difIicil, e sobre tudQ
ciaes e as ordens precisas para creação de erario nesta ca- excessivamente moroso. »
pitania para com o seu estabelecimento se pôr na melhor Pas-sados poucos mezes mI'. Durand rescindia o contra·
arrecadação a fazenda de sna magestade. » cto que tinha com o govel'Oo e retirou-se para a Franca,

ErInida DE N. S. DA BOA HORA.-Existio na quin- dizendo a todos que muito presava o seu credito para com·
ta da Boa [[ora, propriedade do Barão de Anajatuba, bem promettel-o na direcção d'este estabelecimento.
perto da Madre de Deus. Para substituir mI'. Durand foi nomeado e.m 23 de junbo

Foi seu fundador o capitão-mór.Antonio Baldez da Silva, do seguinte anno"'o Dr. Joaquim Vianna Baima, que falleceo
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em 21 do mez seguinte, ainda pa fiar da idade, legando :lOno passado, porque, alem da falta que, como e~tão, aqui
I'ivas saudades e perdendo-se assim muitas esperanças. sentimos de pessoa profi siona!, que se encarregue de sua

rlulgamos de todo extincta esta escola, e sobre seus res- direcção, está agora condemnado, no local em qne existe,
los, como epitaphio, escreveo mI'. Durand as linhas que por pessoa tão competente como não posso deixar de coo
acima copiamos.» siderar a A. Durand. E depois, manter hoje aqaeHe estabe

Este nosso prognosti'co, ja depois de publicada a P edic- lecimento no Cutim seria no meu conceito condemnar a pro-
ção da presente o.bra, realisou-se pouco depois e da se- vineia ao esteril despendia de dez contos de reis armuaes,
guinte maneira. que é por quanto tem regulado a 1'1.:' pectiva'despesa ordi

3i secção.-Palacio do governo do Maranhão" 3 de de- naria, não levando em conta a extraordinaria, que agora
zembro de f864. . mesmo exige com a renovação da cerca, compra de ins-

No estado de desanimo, em que encontrei a -escola agri- trumentos aratorios, animaes etc.
cala do Cntim, ao assumir a administração desta provincia, A' vista de todo o expendido; e considerando na indecli
foi·me facil reconbecer, considerando na importancia e van- navel necessidade que sente a provincia na· mais severa
lagens dos estabelecimento.s dessa natllresa, que urgia dar economia no emprego de seus rendimentos, sem duvida
ãquella escola, um director, que ás necessarias qualidades exigllos em relação á grande despesa ordinaria que sup
moraas reunisse habilitação profissional, e mesmo vocação porJa;
para semelhante especialidade, sem o que pareceu-me ser Considerando que, tendo aquelle estabelecimento sido
impossivel que a escola désse um passo avante no cami- creado por lei, não pode ser extincto por acto administra
nho, que naturalmente lbe traçára o pensamento de sua ins- tivo; e que sua transferencia para outro local, ainda que

.titlliç~o. Com essas vistas, resolvi mandar contractar em Pa- fosse passivei dar-lhe director profissional, e o permittissem
riz A. Durand, de quem eu tinha as melhores informações, os recursos do thesouro, exigiria despezas para as quaes
para director d'aquella escola; e tendo elle sido effectiva- não tem a presiclenéia credito:
mente contractado, e ratificadas aquellas informações pelas Tenbo resolvido:
que deu officialmen'te à presidencia o consul brazileiro em fOQue os actuaes educandos agricolas que não tiverem'
Pariz, aqui cbegou em novembro do anno passado, e tomou outro destino, sejam recolhidos ao eSLabeleci!I!ento dos edu
conta do estabelecimento, sob ~s melhores auspicias e fa- candos artifices, e alli applicados ao ensino, que presta o
gueiras esperanças dos que, commigo, desejavam sincera- estabelecimento.
mente a prosperidade da 'escola agricola do Cutim. Em 28 2° Que todos os instrumentos e objectos, que não forem
de março, porem, dirigia Durand á presidencia um relato- susceptiveis de estrago, sejam recolbidos ii repartiç.ão das
rio do estado da escola., e do que neHa fizera nos 4· mezes obras publicas por meio de um imentario.
decorridos, no qual chegou ú seguinte conclusão (textual); 3° Qlle tanto os animaes, como os objectos que se podem
,Depois do que tenbo exposto, meu concurso aqui é ab- deteriorar, sejam vendidos em basta publica, e o producto
sollltamcnte inuti\' É de toda evidencia para mim que a pri- recolhido aos cofres do tbesonro pr·ovincia\.
meira pessoa vinda faria tanto quanto eu faço nestas terras. Cumpre, por tanto, -que Vmc. faça por um empregado
E' por esta razão que venbo propôr' a V. Exc. quP. se dig- desse tliesouro receber do tenente coronel Ferreira todos
ne rescindir o contracto celebrado entre mim e o consul os objectos da escola, e dar-lhes o destino aqui recom- \
braziJeiro em Pariz, e neste caso não pedirei a indemnisa- mendado; ficando em seu pDder as cbaves da casa, até que
ção de 10 mil francos, de que tracta o contracto, mas tão a ASl>embléa Legislativa Provincial torne a deliberação difi
somente a metade e minha volta á França.· oitiva, que mais eonveniente Ibe parer.er, a cerca do esta-

«Acho isto assaz justo attendendo-se que para vil' aqui, belecimento.
deixei tres bellas posições em França, como posso aLLestar Incluso acbará Vmc. o inventario que a esta presidencia
por titulas. Allirmo boje que se se adoptar esta medida, a foi em'iado pelo tenente coronel Ferreira, quando tomou
pro\'incia do Maranbão ganbará cento por cento neste ne- conta da escola.
gooio. Deus guarde a Vmc.-Arnb?·os1·O Leitão ela C1tnha.-Sr.

aQnanto a mim tenbo accrescentar que me será desagra- inspector do tbesouro publico provincial. »

vel receber, corno ordenado, dinbeiro que não foi ganbo; Entre os poucos bens deste estabel6CImento bavia um re
aentretanto é o que terá lagar, se a rescisão do cootracto tracto, muito parecido, <lo snr. conselheiro ParalJaguá, que
não se éITectnar.ll boje existe em uma das salas do tbesouro publico provin-

Este relataria foi recebido pelo digno vice presidente que cia\.
me substituio na administração da provincia durante a minba Lê-se, pendente d'uma das mãos, o seguinte distico.
ausencia, e tendo S. Exc. resolvido rescindir o cOQtracto «Regulamento para a escola pratica de agricnltura da pro-
com Dlll'and, nomeou para substitllil-o o tenente-coronel vincia do Maraubão, fundada em 7 de abril de f8;j9 pelo
Fernando Ll1iz Ferreira, o qual acaba de declarar-me que dr. João Lustosa da Cunba Paranaguá, presidente da mes
faz opção pelo lugar de membro do conselbo administra· ma provincia. » .

tivo de fardamento para õ exercito, lagar que accumulava E na base do referido retracto lê-se:
indevidamente com aqueHe da escola agricola. « Os lavradores e negociantes desta provincia em signaL
A~sim até hoje esse estabelecimento em peiores circums- de reconhecimento, mandaram tirar o sen retracto em 1859.»

tancias do que eram as em que o encontrei em junho do Escola d'alun'l.nos pra'ticos.-D. An-
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1 Entra aqui o resto cobrado desde junho até dezembro do '1811.
2 Em vit'tude da portarja de '12 de abril do governo pl'ovisorio,

recolheram-se á thesouraria geral da provincia os I'endimentos
desde o principio de 182'1.

3 Lago. Estat'istioa. Mappa n. 12.1 Wal'nhagcm, Historia do Brasil, tomo 1°, pago '185.
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tania de Saluanha da Gama em 23 de junho de 1804. par- ão entra em conta os que vieram da Babia por terra pa.
ticipou, que haviam cbegado a esta capital os byates dos ra Caxias.
alumnos praticas da costa do Maranhão pela primeira vez Custava cada escravo '100 a HWaOOO reis, depois 200 a
depois de ser a terceira, que tentaram desde que estão nes- 4.006000 reis, e assim até a enorme quantia 1:/~OOS a t:800&
ta commissão. reis como actnalmente, começando este preço fabuloso de·

Foi esta escola creada no Pará pelo alvará de 4 de fe"e- pois dás grandes compras para o Ri'o de Janeiro.
reiro de '180~·, executado pelo 26° governador e capitão- O direito de siza dos escravos foi na .Metropole arrema·
general do Grarn-Pal'á e Rio Negro D. Marcos de Noronha tado por contracto.
e Brito, conde dos Arcos e capitão do' regimento de éaval- Sobre. os escravos africanos foram esl:es os direitos remelo
laria da Praça de Elvas. tidos á Policia do Rio de Janeiro.

Escravos.-No tempo do dominio portuguez fo- 1812 ..... I. 2:9028500
ram os inuios cscravisados, e destribuidos pelos habitantes ,13. . . . . .. LH2~400

d'este Eslado. 14. . . . . . .. 1:39411600
Eram ou prisioneiros de gnerra, ou apanhados pelas en- oH; • • •.. .. 2:H;3H4.00

fr(tdas, que ordinariamente se 'faziam por ordem dos go- 16.. . . . .. 2:19/.(.111.(.00
vernadores.com grandes escoltas e finitos preparativos. 17 5:267H200

Graças as ideias de civilisação, e dos esforços dos padres t8 . . . 2:339~~800

jesuitas foi decretada a liberdade dos indios em 6 de junho 19 .. '" .. 6:942iHOO
de '1755, porém só teve execução aqui no correr do anno 20 3:4t 61:1800
de 176'1. 21. .. ~... 2:256H200

Appareceu a necessidade de substituição cl'esses braços, Ri·oo3(F~i39~"iioó 3

e como os escravos africanos foram tragidos ao Brasil des- Estes üireitos consistiam em SOO reis sobre cada escravo,
de sua primitiva colonisação, e reconhecidos bastante fortes vindo d'Africa, tributo este ordenado pelo aviso ela secl'ela·
para resistirem ao rigor do clima, foram os escolbidos. ria de estado dos negocias do reino, de 4 de dezembro de

Sendo abraçada tão triste lembr~nça principiou a intl'o- 1810, e mais 600 réis, que pelo alvará de 2t> de abril de
ducção de escravos de Guiné, e depois de toda a Africa, t8i8 se mandon tirar de 9a600 reis, que n'alfandega pa·
e tão grande foi a entrada, que se pode considerar hoje co- gava cada escravo.
mo um dos tres elementos de sua populaçã6. Tudo isto era despendido com a ilIuminação e policia,

Estes africanos se concorriam para ,augmentar a riqueza não elo Maranhão e sim do Rio de Janeiro!
publica com o seu trabalho, p.ar outro lado pervertiam os Foi este o movimento de escravos para fóra da pro\'lO'
costumes, por seus actos menos decorosos, seu pouco pu- cia durante os seguintes:
dor, e sua .tenaz audacia. Annos. Homcns. Mulhcl'c.. TalaI.

De tudo isto tem se seguido males incalculaveis, com que 1860 28'1 'Í 29 4to
ainda hoje se lncta. 61 455 220 675

A elles porem devemos a introducção d'algumas plnntas 62 290 144 40<i
como sejam os guingombós, os quiabos, maxiJHls, feijão pre- 63 192 67 259
to, guandús, e pimentas malaguetas, bem corno algumas co- 64 -li 7 24 tU
midas ou quitutes, eonbecidos por nomes africanos, e final.. 6õ 55 30 85
mente as palavras q~6ifanda, quenJa, senzala, coco, maca- 66 82 31 ·113
C03, palJagaio, de origem africana, porem já admittidas até 67 187 50 237
na,Europa I 68 õ2õ 153 678

A primeira introdocção africana, que tivemos, foi no anno 69 480 208 688
ue 1761. °2i=f64:··o o·..··'f026ooo o3iWi(j

Perdeu-se a numeração dos que vieram annualmente para Foi esta a importllncia da taxa ou imposto sobre a sahida
cá até 18101. d'escravos para fóra da provincia, cobrada nos seguintes ano

É estn a estatistica dos que entraram dos portos d'Afri- nos.
ca e de outros uo Brasil durante os annos seguintes.

Em ,1812....... 1672
13. . . . . . . 1729
H... 2M6
15........... 3476
16. . .. . . . . . .. 33'77
f7.... .. . . . .. 8028
18.. 6636
19..... .. 6058
20 2864

36:'356
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66« 67 5:2~06000 comestiveis de peior qualidade e até corruptos, e em quan-
67 f. 68 24:050~000 tidade insllfficiente, difficuldade na remessa degeneras para
68« 69 35:495~OOO o reino, e alem disso só recebendo em pagamento cravo e
69 f 70 22:3766500 panno, recusando o assucar, cacau, tabaco e couros.

Onumero dos escravos matriculados no exercicio de 1869 Os navios não vinham aqui com regularidade, e para
ai870 é de 4.995, sendo do sexo masculino 2,480 e do mais vexame tinbam os administradores uma aldeia de in
feminino 2.515; maiores de '12 annos 3,627 e menores de dios, occupados em lavrar farinhas e outros generos, que
i~ annôs 1,368.. Morreram 89, libertaram-se 64 e foram postos á venda em grande escala no Estado, faziam uma
exportados 2-14. concurrencia ruinosa aos demais lavradores já extenuados.
Estanco.-Em 1677 pela metropole foi aqui in- Debalde gritava o povo contra estes abusos, e o gover-

troduzida uma especie de armasem, ou coisa identica, cba- nador, longe de cortar tanta violencia, mandava devassar
mada estanco da fa'J,enda real, precedendo acordo e accei- dos que murmuravam contra o estanco, como se vê na con
tação do clero, nobresa, e povo, convocados pelo governa- sulta de 12 de novembro de 1686.
dor em junta geral, segundo da côrte se lbe insinuara. A exasperação era geral, e cbegou a produzir a Revolu-

Consistia o negocio em fazer a corôa por sua conta o for- ção de Bequimão, descripta no 3° vol. das obm& de JolJ,o
necimento de todo o aço, ferro, facas e avellorios, necessa- Lisboa, 2a edicçã_o.
rios para o provimento do Estado e commercio de resgate, Estrada da Estiva,,-Considerando-se a po-
recebendo em pagamcnto as drogas e productos do paiz. sição da ilha do Maranhão relativamente ao continente, vê-

Taxou-se logo a quantidade dos objectos supramenciona- se que ella é banbada ao N pelo oceano, a L pela bahia de
dos, que deviam remetter-s~ do Reino, como os seus res- S. José, a O pela bahia de S. Marcos, e ao S pelo 1'1'0 Alos
pectivos preços. quito, o qual no lugar chamado Estiva tem 50 braças de

Uma carta -regia regulou tudo, obrigando alem d'isso os largura.
mercadores, que possuissem generos pertencentes á classe É este o melhor ponto, por onde se pode fazer uma com
dos estancados, a entregaI-os ao almoxarife da fazenda, que municação terrestre da ilba para o continente: do lado da ilha
os indemnisaria da sua importancia pelos preços da terra. é mais alta a sua margem, e do da terra firme extende·se

Entendia o governo que por este meio lucraria ao me- um vasto mangaI, cortado por varias ~·fJarapés.

nos com que acudir ás despezas das colonias, que aqui ti- Desde a capital até este ponto medio o coronel Lago 6
nba, para as quaes os creditos ordinarios eram insufficien- leguas e 3 quartos.
tes: mas para que se faça ideia da mesquinhez e inefficacia Ha mais d'um seculo, que esta estrada é julgada uma das
d'estes expedientes, basta saber-se que o provimento annual necessidades palpitantes da provincia, e a sua abertura' traz
não excedia o valor de dois mil crusados I 'á capital abundancia de gado e de viveres.

Ocerto é que não passaram dois annos, e ja o governa- O senado da camara por muitas vezes representou aMe-
dor, confessando alia que o estanco bavia sido muito mal tropole e fez ver a urgencia d'ella'
recebido pelos mercadores, propunba a sua abolição pela Appareceram da pal-te de pessoas idoneas e abastadas de·
razão ele que só aos ditos mercadores era de conveniencia, sejos de metterem bombros a esta empreza; foram porem
eá real fazenda de muito prejuizo, pois os generos estan- suas propostas regeitadas, bem como as d'aquellas, que pe
cados tinbam tido pouco gasto, e os pagamentos se faí'.iam diam a concessão de cobrarem pelo tempo de dez annos a
nos da terra de peior qualidade, ?ujeitos a quebras e outros taxa de 200 reis sobre cada cabeça de gado, e o privilegio
descontos. de só elles fornecerem a carne precisa para o provimento

Oconselho ultramarino, consultado sobre o caso, foi de da cidade a 10 reis a libra, quando naquelle tempo se cor
\'oto, que abolido o estanco real, se contratasse outro com tava por arrematação a 5 e 6 Teis nos açougues.
particulares, e a não haver quem o quizesse, se declarasse O governador Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, desejoso
ocommercio livre, tributando-se em todo o caso as mer- de promover a abertura d'ella, fez pessoalmente a explora.
cadorias, porque em tudo isto, como é bem manifesto, não ção do lugar, acompanbado de praticas e trabalbadores mu
aspirava o governo outra coisa, senão principalmente a fa- nidos d'instrumentos, e procedeu á abertura de varias pi-
zer dinheiro. cadas até chegar aos campos denominados «perises.»

D'aqui é que organisou-se o alvará de 12 de fevereiro de Observaodo o governador, que a camara e os mais babi-
i682 expedindo a confirmação do assento do estanco do tantes da capital não queriam ou não podiam contribuir pa
Maranhão e Pará, junctamente com o contracto de Cacheu ra esta obra, resolveu fazel·a á sua custa, o que realisoll 00

feito com Manoel Pedro Vaidez, Pedro AIvares, Antonio da anno de 175f, fazendo caes, ramp~s e curraes, e tudo offe
Gama de Padua, Pascoal Pereira Jansen, Antonio Rodrigue5 receu â corôa.
Marques e Luiz Corrêa da Paz. I Em 22 de novembro de {784 o governador José Telles

Os progressos das operações d'este funesto estabeleci- da Silva officiou ao senado dizendo, uque a obra da estiva
mento não desdisse dos auspicios, que presidiram á sua estava felizmente acabada, e que ordenava a camara a man
inal)guração. dar faze- no sitio chamado-Quinta-um cercado capaz de

Os administradores não só faltaram ás diversas obriga- nelle se guardarem e manterem os gados, que descessem do
cães, como se demasiaralil em toda a casta de roubos e ve- sertão e lugares desta capitania para se picarem no açou
tações como sejam pesos e medidas fàlsificadas, fazendas e gue publico por se haver julgado este sitio o mais opportu-

Dice. n. 1-26.
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no, e n'elle haveI' logradouros para descançarem os ditos tlizendo-se lisongcado pelas expressões d'elIa em offieio, que
gados, c pa sarem mais refeitos para esta cidade» para que lhe dirigia no 'Iodo dito mez, e «desejando cooperar em·
não ficassem infructuosas as p~ovidencias, que tanto tinha cazmente. para uma obra, que' veria a ser o maior teste·
procurado aOm de abastecer esta cidade.» munbo do zelo do senado, 'Consultara o capitão de milícias

Em i de dezembro officiou i:Í camara mostrando a impos· José de Carvalho para se collocar a testa da mesma obra,
sibilidacle em que se achava o cofre de supprir esta despe· sendo regulada por umas instrucções feittls pelo dilo Caro
sa, pelo ql1e responde.u o governador n'esse mes010 dia valbo, e que agortl enviava. »
«autllorisando-a a fazer, por esstl vez somente, a de1'?'rima Foi o dito José de CarvtlllJo nomeado sllprintendenle da
entre os moradores d'csta cidade, ql1e julgassem bastante obra, e parece-nos que regeitou vencimentos segundo de·
para a sobredita despesa, [LOtando a cada um d'elles com a- prehendemos de llma «relação das pessoas empregadas Das
quella igualdadc e justiça, que deve esperar, visto ser a o· obras e jurisdicção que lhe compete. J)

bra não só util aos seus moradores, mas t31nbem aos ho- O retracto destc homem acba-se na secretaria da Santa
mens e criadores dos ditos gados.» Ctlsa da Misericordia, com a seguinte inscripção.

Com quanto bebessemos esta noticia em documentos of- José de ,Carvalho, tenente-rM;nel de 2a lillha, (afleceu
ficiaes, comtudo deparamos no archiro da camara municipal nesta cidarle do lJlam 1lhào aos 16 de setembro de 1816, e
com um oficio de D. Diogo de Sousa~ depois ronde do R~'o deia:olt á 8an(c~ Casa dCL Afisencordia dmts ·t81·ÇOS da mea·
Pardo, em 11 ue agosto de 1802 ao juiz presidente, verea- ção de seu casal, que 7Jela 11·quida.ção e' falta a liquidar
dores, e mai officitles da camara dizendo que « em diver- passa de quarenta contos de 1'eis, moeda corrente.
sos tempos se fizeram algumas tentativas pooco adequadas 15 de. agosto de 1837.
a conseguir esta estrada, e por isso tinha elle incumbido o A camara em i i de dezembro de 1819 representou no
exame das circumstancias locaes ao capitão José de Carva- governador e capitão general Bernardo da Silveira Pinto da
lho, e fora pessoalmente com o presidente, o vereador mais Fonceca sobre a necessidade, que.havia de concertar-se-esta
relho, e o procurador da camara observar o terreno. » estrada por estar intransitavel, e n'essa occasião mandou n·

No plano p:.lra a obra apresentado pelo capitão José de fixar um edital determinando, que pela passagem da Estil'a
Cal'·ralho c1ir. elle o seguinte: pagar-se-bia o seguinte:

« TIil muito annos, illm. exm. SOl'., ql]e se projecton l}sta Cada pessoa de qualquer suxe. ... 80 reis
obra e ,6 mandou cxecutar por determinação do illm. snr. « cabeçtl de gad0 vaccum.·.... WO »

brigarleiro Gonçalo Pereira Lobato, 1)01'em só pozule obtlw «( «( « laginero. . .. 4.0 II

fica'rem ro.çctdos os mangues sem outro algum beneOcio «( besta com carga " 2lfO »

que a fizesse existir, de que resultou tornar quasi a ficar no Foi prohibido o transito de madeiras.. Os contraventares
mesmo antigo estado, incapaz de se poder por ella transi- pagariam 6:~OOO reis de multa, e na Teincidencia o mesmo
tal'. e 3 dias de cadeia.

« Prete.ncleu segunda 'ez o illm. e exm. SI'. José Telles Os antigos lançaram I1ma estiva sobre o tijuco do mono
da Síl\'a preparar a sobredita est1'va, o que fez por Antonio gue, cobriram-Da de lam:l, que solidificou·se por ficar aei·
Corrêa Fortado de Mendonça, coja preparação pelos moitas ma 'do Divel das grandes marés, e construiram pontes sobre
paus, que atravessou em a es~rada, julgando-os uteis foram osigarapés.
inuteis: seriam de ruína para a estrada, e de prejuizo aos Estas construcções estãn inteiramente arruinadas, as ramo
animae , que por ella pl:eteDderam conduzir. Das destruidas, e a estrada tortuosa.

i Sendo inrructireros todos os processos aqui praticados Quando fôr melhorada cumpre colloGar no do rIos AJos·
persuado·me que só devera ter o seu devido effeito sendo ryuflos urna barca para a passagem, que deve ser feita pelo
preparada i:l"sim. » menos com meia maré, por qU:.Jnto difficil e muito dispen·

Lembra, que á beira do '1'1'0 i'Josquito de uma e outra diosa serja a construcção ·de urna rampa para facilitar o tran
margem deve baver llma rampa de pedl'a, estacada pelos la· ito na baixa-mar.
dos, para servir de firmeza aos animaes, que entrassem oa Em fins de agosto de '1869 a camara municipal contrae·
barca, ahi existente para a travessia do rio. tau ·0 seu concerto, segundo se collige' de suas actas. Não

Aconselba a constl'ilcção na parte ela ilba de uma ponte sabemos qual é a natureza da obra porque a camara não roz
secca, ou 11w1'ar!tão, ntl altura ele 20· palmos para sustentllr pLiblicos os seus contractos por meio da impreQsa.
a terra, sendo ainda tudo estacado pelos lados, a construc- O ultimo trabalbo a respeijo d'esta estrtlda acha-se des·
ção de pontes nos igarapé , ii al)ertura de uma estrada de cripta no seguinte omcio:
14· palmos de largura, «livre dos apieuns e alagados, a que N. '120.-Administração das ouras publicas do Maranhão
devia ser dirigida directamente á estrada real, que vinha do 28 ue fevl'eiro de 1870.-llIm. e·Exm, Sr.-Passo ás mãos
llrrayal para o Bacanga ao ponto fixo do 1"io .41eúa. » de V. E~c. o p\tlno e orçamento a que, de ordem de V. Exe.

Julgou nece~saria a construcção de um curral para rece- procedi, .do melhoftlmento que julgo necessario, e o mais
bel' o gado na margem do rio, antes de atl'tlreSSar para a restricto passivei nas circurnstanGias actuaes dos cofres pu·
Jlha, e outl'O cá na parte da mesma ilha de ~. Útiz. blicos, da tra\'essia do rio Mosquito 00 lugar denominado

A segura que com 200 trabalhadores effectivos farú a Estiva, acompanhado de uma cstámpa descripliva do terre·
obra. no e das obras tanto existentes como prejectadas.

Em 7 de setembro de 1812 D. Diogo officioll á camara Consta este areamento de tres partes distinctas: rampa de
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embarque e desembarque, pontes em igarapés que cortam chas uma esti\'a, donde pro\eio o nome que actnalmente é
otransito, e abl'igo p31'3 os caminhantes. d3uo a este lugar, mas com o tempo tem sido em parte ar-

AP parte orçael3 no ,"alar de, 3:600~000 rasada pela chuv3s, e talvez· mesmo pelas enchentes das
A2' 01) de ' 6:0001)000 grandes m3rés, e pela submersão no tujuco; nem eria po -
A3' era., , 5:800BOOO sivel fazer um::l obra jnsnbmersivel senITo com despezas de
As duas primeiras s~o insepara\'eis. para qne a via seja granue quantia que nune3 o governo da provincia teve á sua

transitavel, e a lJltima, com qnanto de grande utilidade, disposição para tal applicação, não sendo alli o transito pu
não é imperiosa. blico tão frequente, que paLIes e dar um pedagio capaz 'de

. Conviria tambem altear-se o ni\ el do terreno existente, cobrir os joros da somma empregada.
mas na descripção que precede o mencionado orçamento Desta cir(;omstancia economica provem exclosivamente
dou a razão de o não ha\'er propost.o. Assim tambem devo que o governo sn tenha limitado a Fazer obras tomporarias,
declarar a V. Exc. que as rampas propostas não são o uni- como, sujeitanllo-me á mesma lei da necessidade, deixo de
~o meio de facilitar ii tl'avessia daquelle rio; como obra pro- pro[lor o ;]lteamento, por quanto, no estado em que se
visoria poderia-se tambem usar lie barcas. e como eITecti- aeb;], bem ou mal, pode dar trausito.
l'a uma ponte levaeliça, mas esta seria dispendiosissima, e Do lado do coutincnte, a dita estiva é interceptada por
aquellas exigiriam um custeio dial'io e pensionado, sem dis- dous igarapés d'agua salgada, ramifIcaçues do rio 1osqui
pensai' absolntamente as obras que proponho addicionaes to, em cada um dos quaes ôzeram um arco de a"enaria,
35 rampas. . que ainda boje existem, mas isolados da e tiva, pela cor-

Aduração das rampas que proponho julgo poder ser es- rosão da~ aguas dos ditos igarapés, tornando-se paI' isso
limada em 30 á 40 annos. esses dous pontos, para os passageiros, os maiores oiJsta-

Deus guarde a V. Exc.-Illm. e Ex-m. Sr. Dr. Braz Fio· culos a ven(;er. A causa desta corrosão foi que os arcos
rentino Henriques de Souza, digni1lsimo presidente da pro- não tinham 3mplitude nem altura sufficiente para dar passa
vincia.-O administrador, Fernando Utiz Ferrei'I'a. gem ii agua, que forcejando para os Jados e não acbando

Administração das obras publicas do Maranhão 28 de fe- defesa nos flancos, por elles abria caminho, como se "é
rereiro de 1870.-Projecto do melboramento da ,tra\'8ssia assignalado na estampa.
do rio Mosqoito no Jogar deoomin;]do-Estiva-Feito por Proponho, por tanto, que; utilisando-se dos que existem,
ordem do Exm. Sr, Dr. Braz Florentino Heoriqne de Sou- clando-se-Ibes mais elevação, encoslado a c;]da um se faça
za, presidente da provincia. outro ignal, constituindo com elle uma só ponte lIe dous

Descripção.--O Cjne impropriamente cl1amam rio Mosqui- arcos, com estacamentos lateraes, como se vê oa estompa
lo ê um braço de mar que commnoica as bahias ele S. ~far- sobre;] epigrapl1e--Projecto.
cos e S. Jos-é, formando üma garganta ele 220 metros tle Em toda a extensão de 4,490 metros qne tem a estiva
largul'a, quê separa do continente ti Ilba de S. Lniz, onde até sahir ao campo não Ila e nOO('.3 houve abl'igos, de modo
fundada a capital da pro\'incia. De todo o litoral da i1ba, que um viaodante encontrando-se com uma boiada, não ti
está este é o ponto oode ellil mai se aproxima do conti- nba outro recurso senão atirar-se aos mangues e atolar-se
nente, e anele a travessia se faz menos Llifficultosa, não só desa tradamentc n03 tujllcos que se pretendia evitar pela
por ser menor a distancia a transpôr, como por ser alli o construcção !.la esLi va, alem de que, é preciso. abrigar das
mar menos açoitado dos vento~ e por tanto menos agitado, grandes cbma" por isso proponho que, á margem da esti-

As mar'gens ,em to'ela a extenção de um e outro lado são va se façam esses abrigos, quê sejam cobertos, (veja-se a
largos mangaes, que ii borda do riQ formam altas ribancei- estampa), e em numero de 20, para ficarem distanciados
ras de tlljnco iotransi taveis. entre si de 220 metros.

Aestampa annexa, mostra o nivelamento em relação ~i No estado actu')1 a travessia do rio só se faz em occasião
allura da terra fIrme em que se acl1a uma casa de Justino de preamar, que é qlJando a agua cobre toelas as ribancei
José Pereira, unico abrigo que sempre e até hoje alli ach;]- ras, e vem receber os passageiros á esti'va.
vam e acbam os viajantes. Não reside ali o dono, mas con- Então a correntesa do rio é muito forte, e para as lJoi
serva etIllctivamente dous escr::lVOS, com uma pequena ca· adas, principal objecto da solicitude tio governo e dos de
noa ou casco, os quaes facultam a passagem dos víandantes sejas do publico na eooservaç,ão e melhoramento d'aquella
de um para o antro iado, medianto uma pequena paga. via, é o mais penoso e causa de perdas de cabeças de g;]do

Abaixo do nivelamento vê-se na mesma estampa a planta raCCl101 e cavallar.
de ambos os lados, com designação do que é maogal, e do Para facilitélr a pass;]gem á baixa mar, propoollO que de
que é l'ib3nceira de tujnco sem vegetação alguma. Alli se um e outro lado do rio se faça uma rampa com ueclive de
acham as cotas de rllmos e distancias a partir da dita casa, ã de b;]se por [ de altura, escorando-se de madeira aos la
mas do lado do continente a planta não .pode ser traçáda dos a$ rib3nceiras com talude de base igual á altura (veja-se
até sahir ao campo de Anajatub3, por não caber neUa a ex- a estampa,)
tensão de-U90 metros, que tanto tem a largura da margem Todas as madeiras a empregar nesta obra serão do
coberta de mangal naquelle ponto, falta esta que não preju- proprio mangue das margens do rio e da e5th a e pregadas
dica porque o rumo é sempre o mesmo, que se vê assigna- a pregos de forro grande e ca\erna.
lado no principio. O pavimento' dos telbeiros ou abrigos serfi aterrado até

De um e outro lado do rio já 110u\'e em diversas epo- ao nivel da estiva, cercado pela margem desta edo lado do
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campo por uma estacada na altura de i,m5; pelos lados escravo do tenente coronel João Paulo Carneiro, fugiu para
parallelos a esses, ao rez do chão para conter apenas o ater- as mattas.
roo Este deve ser ceberto de cascalho como as pontes.- Quando foi preso, com receio de· ser castigad{), aprovei·
O administrador, Fernando Luiz Fer·reira. ' tou-se da fabulosa noticia, que já desde muitos aonos corria,

Estrangeiros.-Desde 1. de janeiro de 1860 de haver perto dos campos da Lagarteira um ~ocambo,

a março de 1870 apenas entrou n'esta provincia o peque- que já formava uma boa cidade, chamada do Axui.
no numero de i :024 estrangeiros I Apresentou-se ao general D. Fernando Antonio de No-

É para admirar tão panca emigração para uma provincia, ronha contando ·tal descobrimento nas margens da lagoa
como esta, tão saudavel, hospitaleira, e abundante de meios Coço, afirmando ser a cidade habitada por negros tão ri·
de vida. cos, que possuiam urna imagem, em ponto grande; de N. S,

Estreito do Coqueiro.-Este canal esta- da Conceição feita de ouro, bebiam :lgua por cuias do mes·
belece a communicação do rio dos Coqueiros, tambem im- mo metal, e que tinham tambem muito dinheiro em ouro
propriamente chamado dos Cachorros, com o rio dos Mos- e prata, sendo um jesuíta vigario etc. etc.
QU1'toS. Embora muitas pessoas fizessem yêr ao general ser Ni·

É um complemento do canal do AralJapahy; economisa culau tido e havido por embusteiro, ,oomo annunciava mui·
um dia de viagem aos barcos, que navegam da capital para tas riquezas foi facilme.nte acreditado.
o llapecurú e outros pontos do interior, e evita os perigo- D. Fernando deu-lhe a patente de capitão de milicia~, e
sos baixos, que existem entre a ilha Tauá-redondo ~ Tauá- assim principiou a ser convidado até para banquetes I
m1'rim, por onde se navega fóra do canal, e finalmente sen- Trazia sempre como ordenança um sargento de primeira
do quasi sem[lr~ alteroso o mar, que banha as costas occi- linha quando ia procurar as pessoas, que, segundo elle, ti·
dentaes da ilha pequena, e manso no canal entre esta ilha nham tracto occulto com os hábitantes do Axui, sendo pre·
e a de S. Luiz, que forma o rio dos Coqueiros, ter-se-ha as- zas algumas, e entre ellas o mestiço Antonio Tatú, que veio
sim navegação em aguas mansas até a bahia do At·rayal. do Priá no meio de uma esr.olta.

N'este canal, ou rio dos Coqueiros, desagua o rio dos Tatú declarou nada saber, mas como Niculau affirmou o
Cachorros ao sul da boca do Paraná-assu, ponto de junc- contrario foi o pobre mestIço recolhido á cadeia, e só della
~ão do Ara11apahy e rio dos Coqueiros. sabia quando a mentir declarou conhecer tal cidade.

Lê-se na 2a serie, n. 2~ do Artista, jornal maranhense, Indiciada assim a comedia, apromptou-se uma divisão de
o seguinte, firmado pelo tenente-coronel Fernando Luiz Fer- mais de 2;000 homens entre tropa de linha, milicias,' pedes·
Feira em 9 de agosto de 1868. tres e índios sob o commando do coronel do regimento de

« Propuz na primeira legislatura em i835 a abertura do linha Anacleto Henriques Franco, tendo por ajudante de
estreito do Coqueiro, que foi realisada e bons serviços tem ordens o capitão Carlos Antonio Marques Henriques e para
prestado; tãp util, que ainda hoje se reconhece a conveni- ajudante de campo o capitão Simplicio Dias da !:;ilva, conhe·
encia de desobstrui/-o, operaçãó que ha-de ser preciso re- cido por Simplicio da Parnahiba.
petir de annos a annos por ser de vasa o leito e entre os No dia 3 de agosto de i 794 sahio da capital com grande
mangues.» estrondo' esta tropa por mar, divid'ida em dous 'Corposj o

Realisando-se as previsões do destincto engenheiro nova maior e o principal se dirigi0 ao Munim, e marchou para
abertura teve principio em i de outubro d~ 1850" e foi os campos da Largateira servindo-lhe de guia o mesmo
concluida a 25 de junho de 1852, ficando com 750 bra- Niculau.
ças de comprimento, e 10 de largura tendo-se despepdido O corpo menor, de que era r.ommandante o capitão de
53:1648527 reis. linha D. Antonio Castello-Branco, e guia o Tatú, ainda pre-

Fm 27 Ile outubro de 1855 a presidencia da provincia so, desembarcou no Alegre, marchou pelos Lençoes grano
ordenou á administra~ão geral das obras publicas, que fi- des, e penetrando depois os maltos andou perdido soffrendo
zesse proceder á limpesa necessaria e á abertura da boca do muita fome e trabalho, «atravessando riachos e moritinzaes
lado do rio dos Mosquitos, o que se fez despendendo-se a e gatinhado morros», como diz frei Francisco dos Prazeres,
quantia de 3:0ij.5i\S800 reis. Apoz -l7 dias chegou aos ditos campos, onde já encon·

Em 18!)8 o dr. Manoel Jansen Ferreira, como presidente trou Franco muito consternado por ter Niculau fugido, logo
da provincia, contractou com a companhia da navegação flu- que vio approximar-se a hora de ser descoberto o seu em·
vial a vapor a limpesa, aprofundação, e alargamento deste. buste.
canal, e teve o prazer de ver começado a realisar-se mais -O nescio governador, que sé dClxou tão miseravelmente
este importante serviço, que prestou á sua província. recommendado por sua correspondel'l.cia, e que havia dado

Substituido pelo desembargador Ambrozio Leitão da Cu- conta á côrte da partida das tropas, participou o seu re·
nha, continuou a fazer-se este trabalho para o que o snr. gresso, dizendo que depois de fazerem o seu passeio COlll

Leitão da Cunha não ponpou exforços e nem dispendio, in- todas as regras da tactica, se haviam recolhido por não ser
do até mais de uma vez pessoalmente examinai-o. propria a estação, produzindo a pezar d'isto o passeio um

Hoje acha-se prompto, e offerece passagem livre até a bar- grande effeito moral!
oos a vapor, tornando a viagem muito mais curta. Expedições antigas.-Passamos agora a

Expedição ao Axui or A RICA CIDADE EN- tractar das antigas exploraçQes com o fim de povoar, cultj·
COBEl\TA.-Em 1794· um negro africano chamado Niculau, var e civilisar esta terra, então desconhecida.
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I Cbancellaria de D. João TIL livro 21, folha 73 e 74.
) Warnhagem. H'istwia do Brasil. Tomo 1° pago 159.

Houveram tentaLivàs e expedições por terra e mar. por espraiar ali o mar muito, sahindo só alguma gente em
Expedições por Dl.ar.-D. João III queren- terra em uma ilha, que está na boca do fio &- &- II

do mandar povoar a província de Santa Cruz, hoje Brasil, Que barra é e~ta do Maranhão? qual é esta ilha á boca
e desejando fazei-o com mais facilidade e menor dispeQdio do rio? e que rio é este?
da Cazenda real repartio-a em nove capitanias, doando-as Berredo diz que foi na 1'lha do Medo; Beauchamp (T. to
tambem como premio de serviços importantes feito ao Esta- L. 4°) pensa, que foi cem leguas distante da boca do Mara
do. nhão, n'uma 1'lha a que chamaram Maranhão, e cincoenta

Onotavel historiador João de Barros, feitor da casa da annos depois ilha das vaccas; Gabriel Soares, no seu Ro
India, cavalheiro de nobre espirita e desejoso de se empre- teiro do Brasil cuida, que foi tambem n'esta ilha, que o sr.
gar em coisas.grandes, como diz o-seu biographo Manoel Warnhagem julga ter sido chamada da Trindade, não sa
Severim de Faria, pedia e obteve por carta regia de i8 de bendo se invocando os naufragas o mysterio da nossa fe,
junho de i534 uma dessas capitanias de juro e herdade, ou se commemorando, como parece mais -provavel, a tão
com os privilegias e isenções das outras. malograda associação dos tres donatarios.

Encarando bem as ditliculdades da empresa determinou Começaram por fundar ahi uma povoação com o nome
dar parte d'ella a Ayres da Cunha, valente maritimo, que de Nazareth.
se distinguira como capitão-mór do mar em Malaca, eaFer- Convem recordar aqui, que tanto os primeiros navegantes
Dando Alvares de Andrada, do conselho do rei; thesourei- como os primeiros escriptores, que narraram este naufra
ro mór do reino, solioitador accerrimo em favor de provi- gio, por ignorancia confundiam com a ilha de S. Luiz do
dencias a bem do Brasil, para vêr se produziam bom resul- lJfaranhào as bocas do rio Amazonas, e m9i frequentemen~

tado tantas forças assim reunidas. te chamam ilha o que é terra firme e viclf'versa, bem como
Considerava-se então esta capitania como « a mais enno- os rios, enseadas, e paragens mais distantes, umas com as

brecida de todo o Brasil em grandesa de rios, fertilidade de outras, concorrendo não pouco para isso, diz o commenda
plantas, abundancia de animaes e' fama de riquissimas mi- dor J. F. Lisboa, as frequentes mudanças e alterações de
Das.) nomes 'nos diversos pontos da costa.

Constava de 225 leguas, como verificou o sr. Francisco D'isto resulta a impossibilidade de não se poder atinar
AdolpllO de Warnbagem no arcbivo da Torre do Tombo, boje com o lugar certo d'este naufragio.
por ser a doação mixta e composta das que parcialmente se . No meio porem d'estas conjecturas, tão oppostas, já emito
haviam feito a João de Barros, Ayres da Cunha, e Fernão timos a medo a nossa opinião, parecendo-nos tambem que
Alvares. foi na ilha de São Luiz, onde se abrigaram os naufragas,

Aprestou-se uma grande armada, «com 900 homens em e se demoraram até ir para L'isboa.
que entraram i i 3 de cavallo, coisa que para tão longe nun- Assim não se realisou este plano de conquista e civilisa
ca sahio de Portugal. » ção, em escala muito maior do que nenhum dos outros,

Não podendo Fernand'Alvares e João de Barros deixar a então feitos para a America Portugueza I
côrte, onde exerciam cargos importantes, foi a armada pos- Assim perderam-se muitas vidas e entre ellas a de Ayres
ta ao mando de Ayres da Cunha, que levou comsigo dois da Cunha e as dos filhos de João de Barros I
filhos de João de Barros, e um delegadó de confiança do Desgostoso o donatario com a morte de seus filhos e a
outro donatario e largou do ancoradouro de Lisboa em ou- perda de «rrlUita substancia de fazenda li como disse na sua
tubro de ~535. Decada la, desistia da posse da capitania em iMO.

Antes da partida dos navios alcançaram os tres sacias a Luiz de Mello, que «outr'ora andara velejando ao acaso
doação espncial do ouro e prata, «que na terra descubris- nestas paragens do Maranhão em busca de aventuras e des
sem, no qtle tiveram mais favor que todos os demais dona- cobrimentos, voltou tão enamorado do que vira -ou imagi·
tarios j mais de nada serve o favor quando se é infeliz, pois nara das riquezas da terra, que a pedia, li e el-rei não só
não só se não descubriram minas, apezar de não faltarem lbe fez de boa mente mercê della, como tambem o ajudou
ellas no Tu'ry-assú, como nem se quer a colonisação e cul- para a conquista com tres navios e duas caraveIlas.
tura da terra foi por diante, como vamos ver. ' li Os limites desta capitania doada a Luiz de Mello começa-

Quasi a0 terminar suas fadigas, parte dos navios d'esta vam na -ponta elos mangues verdes até o rio 'da Cruz (Ca
eXp'edição naufragoll na corôa-grande e o restante, por fal- mucy.)
ta de praticas, conhecedores do canal para a carreira das Não se sabe ao certo quando partia esta expedição, por
embarcações, tambem perdeu-se no boqueirão! que os auctores a confundem, não raras vezes com diver-

Este nosso modo de qualificar o lugar, apoiado nas Me- sas viagens, que fez Luiz de Me1l0 ao longo da costa até á
fIlorias do padre José de Moraes, nos parece mais consen- emboc.adura do Amasonas, e à ilha cbamada Margarita, onde
taneo com a razão do que os outro$, marcados por escrip- estacionou algum tempo.
tores embora notaveis. O Sr. F. A. de Warnbagem, nos commentarios ao 1'0-

Severim de Faria, já citado, diz «que o naufragio foi na feiro do Brazil por Gabriel Soares, diz, que esta expedição
barra do AJaranhào, em uns baixios, que tem a entrada, fez-se á veJLa em i5M, o que é muito provavel, á vista de

razões, que longo seria enumerar.
Luiz de Mello, já quasi ao tocar a terra desejada, nau

fragou em uns baixios, que o coronel Lago em sua Esta-
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fislica julga serem os da corôa aranrle ou dos Alins. sal- Diogo Soares, o mais bem intencionado d'entre todos,
vando-se só uma das caravellas, onde voltaram os naufra- compadeci<.lo da inocencia e lhaneza dos indios, deixou a
gos a Lisboa. Pera Coelho, e regressou a Pernambuco, com o fim de ob·

Diz um escriptor contemporaneo, que Luiz de Mello sem- ter com meios mais honestos melllor fama ao seu nome, e
pre firme na sua ideia de povoar o l\lal'an\1ão, seguia de mais proveito i.Í sua naç~o.

Portllgal para a India a refazer-se dÇls forças, que exaurira Pera Coei lia chegou i.Í Serra do lbiapaba, onde, em di·
n'aquella primeira facção, e ajuntando elIectivamente gros- latada planicie existiam tres aldeias, das mais populosas,
so cabedal, voltava para o Reino na intetlção de o arriscar dos igdios Tabajaras, os quaes se por natul'eza eram belli·
em nova tentativa, quando foi seguramente tragado pelo cosas, por genios se mostravam lI)ais Lr:lctaveis:
mar, pois nuuea mais bou~e noticia da nau São Franc"isco, ' Quando entrou nessas aldeias, recebiam ~us moradores
em que se bavia embarcado no anno de '1573. a visita dos l'upinambéls, seus parentes, e amigos, chega·

'Depois de destruida a expediçãô de Luiz de Mello nada dos, havia pouco tempo, ela ilha ele SlTo L-ltiz elo D/clra·
mais se teu tau por mar para o descobrimento, e povoação nftão.
do Maranhão até a invasão dos francezes. Hepartio elle alguns brindes com os indios, e como não

Expedição por terra.-A conquista elo tivesse para todos os convidou a acompanhal-o até o Cea·
Maranhão, depois dos revezes descriptos, ficou sendo d'abi ra, onde dizia, havia deixado muito com que presenteai-os,
em diante reputada, senão como impossivel, ao menos mui- Estimulados pela cobiça, alguns Tabajarás e 'fupinambas
to <.le acreditada, achando-se conveniente nem fallar n'isso. cabiram na cilada, e achando-se já na capitania do Ceara,

Na Jornada do DJaranhão, disse o seu auctor Diogo de Martim SO;Jres Moreno, muito perito no fallar a lingua in·
Campos Moreno, que se fosse malograda a expedição de Je- digena, facilllJe foi tornar informações exactas, até alli des·
ronimo de Albuquerque contra os francezes, «para sempre conhecidas, do Maranbão.·
o encantamento do Maranbão (1l;ava mais cerrado, e mais fiJartim Soares sabendo qUB as intenções de seu campa·
espantoso aos olhos de todos.» nbeiro de jornada Pera Coelbo se cifravam no capliveiro

A ambição, que não pesa embaraços, levou com tudo em dos indios, lJuscou por meio de rigorosas razões dissua·
1603 Pera Coelho de Sousa, «homem nobre, natural dos dil-o <.l'isto.
Açore" e morador na Paraiva (Pal'ahiba) do Estado d~ «Nada bastou para abrandar o resoluto animo de Pera
Brazil, a emprebeoder a conquista desta terra, du qual se Coelho, mais duro que a mesma pedra» e aproveitando,'e
diziam tantas grandesas, que [Jarecia fabuloso o sitio, as do descuido e innocencia dos indios, deu sobre elles de re·
terras, as gentes, e tudo o mais, que d'alli ,se promettia» pente, e foi amarrando assim os Tubaj~ras e 'fupinambas.
como disse o rcftlriLlo sargento-moI' na obra ja citada. Com esta presa voltou a Pernamhuco, e ahi elle e os

A Pero Coelho juntaram-se M,]f'tim Soares Moreno e mui- seus con~ocios venderam nJo só os iodios, que prendéram
tos outros homcn ue pêrnambl1co, e escudados. com o na jomada, como tambem os que o acompanharam e aju·
pretexto de lIescobridores elo Maraullão, procuravam fazer daram. -
grande captura de indios, babitadores <.laquelles sertões. Não ficaram porem impunes tantas atroCidades, porque

Ao governador Diogo Botelho oITereceram fazer essas ex- chegando ellas ao conbeeimen,to elo governador do Brazil
plorações á sua crista, e pedindo-lhes licença, foi-lhes dada Gaspar de Souza, inandou este prender Pera Coelho e car
em maio do mesmo anno. I'egal-o ele rerros, e assim s~gnir para a cadeia do Limoei·

Assim principiaram esta jornada, «apost:ldos, diz o pa- 1'0, em Lisboa, separado de sua mulller e de seus filhos,
dre José ele Mornes, a comprarem com o sangue alheio 00 algons dos ql1aes fall.eceram [j'essa sua excursão.
a soa perdição, ou o seu desengano, muito á custa das vi- Os indios foram de novo libertados, á custa dos bens con·
da , uu honra, e ainda dos seus propríos cabedaes I» fiscados a Pera Coelho, e enviados uns para as aldeias de

Por ordem do dito governador segoio tambem Diogo de Pernambuco já então aos cuidados dos jesuitas, e olJlros
Campos Moreno, capitão e sargento mór d'alluelle Estado, para as soa'g terras, bem vestidos e contentes, sendo esta
por obrigação do seu cargo. a maáeira de acabai' as desordens promoviuas por callsa

Compunba- e a comitiva de 80 bomens brancos, e 800 do captiveiro de indios.
inllios de guerra, alem de certo numero de individuas, pra- A~sim mallogrou-se esta primeira jornada, emprebeudida
ticos na lingua da terra, todos sob as ordens de Pera Coe- com má fé, e acabada tão desastradamente I
lho com pl'O\"isão de capitão-mór da dita conqui ta. N'esse tempo haviam os bollandezes se apoderado da Ba·

Levou tambem duis caravellões sob o govemo do fran- bia, e o gorernadór do Brasil julgou a proposito mandara
cez Oluimi1'i, afamado pratico da costa. Hespanba Diogo de Campos solicitar da côrte o necessario

Eotrou por Jagllaribe, e segLliq até á Serra da lbiapaba. para levantar fortificações, ter artilheria de alcance e mpni·
N'esta ~xploração descobria a comitiva novas terras e al- ções d~ guerra.

gumasaldeias de indio ,ainda incultas, que nenhum mal fa- 'Partia elle em 1604, e n'esta commissão se demol'ou dois
Ziíll1l receio as da multidão, ou da represalia. annos, conseguindo afinal o que desejava, menos deferimen-

Pelo contrario o índios não temeram os seus hospedes to ás propostas, que fez para o reconbecimento e cooquis
e incauto acceitaram agi'ados e presentes ou mimos de ta do Maranhão, êntão julgada mais conveniente aos parti.
quem lhes queria rouoar as terras, e trocar a liberdade por culares do que ao serviço de Deus e do rei.
capti\'eiros rigorosos. N'este estado de descredito, e de descrença julgou o go·



.-
EXP EXP 207

verno a proposito convocar o padre Simão Pinheiro, então forças, e deram começo aos trabalhos apo tolicos, Je\antan
provinciaT da companhia de Jesus no Brasil, e narrando-lhe do uma igreja p:Jra reunidos ouvirem a pal:JVJ'a de Dens.
oque das terras do Maranhão contavam o governador do Após cinco mezes (f de santo ~xercicio e JoU\aveis em
Ceará, e os indios de Ibiap:Jba e Topinambás, terminon fa- pregos» intentaram o padres seguir para Maranhão, antes
zendo·lhe Yêr «qlJ:Jm granda era o serviço, que se offerecifl porem desejaram pacificar algumas nações barb:1ras de ta
aos filhos d:J CompanlJia, dados por Deus para a conversão puyas, que andavam por aquella serr3, o que conseguiram
do gentilismo, Se voluntariamente se sacrificassem a uma tão com excepç,ão da dos TacanJus, sempre rebeldes.
gloriosa como laboriosa conquista, promettendo concorrer Já dissuadidos de que nada mais poeleriam fazer, segui-
com o necess:Jrio. » ram p3ra Maranhão, m:mdando-Ibes porem alguns present.es.

Acceitou o pl:ovincial o convite, e nomeon para primeiros Suppondo elles, que os missionarias iam carregados ele
missionarias os "eneraveis padres Francisco Pinto e Luiz muitos brindes, ambiGioso mataram os que Ibes foram fal
Figueira, que partiram com quarenta indios p3ra a sua mis- lar por parte dos paelre , e armados em guelTa dirigiram
sfio em Ibiapaba. se em busca dos infelizes jesuitas, apenas ac.ompanbados de

Tudo promerfia bom resultado;í vista « das let.ras, das dez indios.
singlllares virtudes, do ardente zelo da salvação dos gen- Na madrugada de H de janeiro de 1608, qU:Jndo reves
tios, do bellissimo .genio, e rara paciencia (1'estes jesuitas, l) tia-se o padre Pinto para ir celebrar o santo silcrincio da
eainda mais por lerarem na sua companhia, já livres e sa- missa, ouvia os urros dos indios, entre elles signal de guer
tisfeitos, muitos indios captivados po:' Pera Coelbo. r:J, despe os paramento, e corre apress3do a accudil' os

Segundo a instrucções do governador transportaram-se seus companbeiros, que se defendi:Jm dos Tacarijus.
em um rJequeno barco, que ia a Jaguaribe carregar sal. Dois já estavam mar los, tres ainda luctHvam e cinco ti-

Tomaram parlo na Fortaleza dos tres 9'eis·fl'Jagos, no Rio nham corrido para onde resava em seo brevi:Jrio o padre
Grande do Norte, oQde foram muito bem acolbidos pelo ca- Luiz Figueira, que depois deveo a sua salvação aos matos
pilão do presidio Jeronimo cl'Albuquerque, o qual sendo para onde fugia.
informado «que íélm a nações barbaras sem outras armas O padre Pinto fallou-lhes em nome de Deus, porem nada
mais, que os sens bordões, lhe otl'ereceu soldados e arma- os commoveu, at.é qu~ ãtinal o mataram com uma grande ca
menta, o que não acceitar:Jm bumilde porem cortezmente.» cetada na cabeça, e com eHes tres jndios, coincidencia no-

Continuando 3 sua viagem desembarcaram em Jaguaripe tavel, cada um pertencente ás tres tribus, por cuja salvação
ecaminharam pcl:Js costas da praia, abrasados seus peitos sabia elIe ele Pernambuco. '
pelo fogo celeste da religião. . Apenas retitaram-se os bal'baros, sabia dos matos o pa-

Pouco tempo depois bem 'acolbidos pelo índio Amal1ay <.Ire Ll1iz Figueira, e com demonstrações sinceras de muito
principal da nnção Potygllúra, viram-se os padres cercados pezar, ajudado pelos seus cinco fieis companbeiros, enter
pelos vassalo d'este. que os acolberam com bastante ale- ron o martyr ele sua eledir.ação.
gria. embora misturada com o justo ressentimento pelas a- O sangue de tão santo varão pedia vinganca, e alia não
Irocidades de Pel'o Coelbo. se fez e peral' muito, porque- os índios da serra quando sou-

Opadre Pinto aproveitou o ensejo para fallar-lbes na lin- beram do tragico fim, que teve o padre tão bom para elies,
gua d'elles, em que era eloquente e perito, e poderam suás cercaram a aldeia dos taCaflj'ús, ~ mataram todos, sem dis
palavras ungidas pelas verdades da religião estabelecer entre tínguir culpéldos de innocentes.
elles a boa fé e a sinceridade,. a paz e o contentamento. O padre Luiz Figueira retirou-se para Jagu:Jribe, onde fi-

Principiaram os indios e os padres a trabalhar juntos cou enfermo e cheio' ele desgosto, o que sabendo o sargen
para formarem ':Jrias aldeias sendo uma d ellas boje a ci- to-mór Diogo de Campos, no Rio Grande do Norte, onde
dade da Fortaleza, capital do Ceará; levantaram-se cruzes, tinba vindo visitar a fortaleza, aproveitou-se do de ejo do
edificaram-se igrejas, e fizeram-se roças. padre Pedro São Peros e cnm elle mandou buscal-o em sua

Qllando os padres os julgaram mansos, pacificas e traba- canon com soldados.
lhadores, se despediram d'elles dizendo, que vinllam visitar Assim terminou-se tambem ·esta segunda tentativa para o
lambem os tupinambás em suas terras do Maranhão, e en- descobrimento e conquista das tert'as do Maranbão.
tão deram-lhes muitos conselbos-assegurando que na au- Expostos, CASA DA naDA, ou RODA DOS ENGEITADOS.

selleia d'elles ririam outros pilelres de Pernambuco. ·-0 coronel Isidoro Rodrigues Pereira, natural da \Tilla ue
Embr"enharam-se. então pelos matos em busca d-a serra já Mayorga, comarca de Alcobaça, falleceu n'esta cidade do

dita; era tempo d'in\'erno, mUltas as chuvas, pouca a roupa, Maranbão em -17 de agosto de 182 u

, e sepultou-se na ca~

aturados os trabalhos, gr:mdes as mortificações, e immen- pella mór do convento de N, S. elas Mercês.
sas as privaçi:íes porque passa ram aquelles missionarias. Em seu testamento deilou a esmola de 2:000#000 reis

Nada porem Ibes deteve o pas'o, nada os. desanimava, e applicada para a fundação da roda dos en,f/eifa'/os, a lJual
após sete mezes, decorridos depois da sahida do sel:! col- foi immediamente p:Jga pela sua viurn a Exm. Sr.:l D. Anna
legio em Pernambuco, chegaram ao alto da serra mais mor- Joaquina Jansen Pereira.
los do que vivos, eajudados pelos índios, visto o estado de Em sessão da mesa da irmandade d:J Misericorelía foi em
debilidade de suas forças, foram estes os primeiros missi- 6 de agosto de 1826 lembrada a sua creação [Jelo eatão
onal'ias, qlle abi entraram. presidente Pedro José da Costa Barros e definitivamente

.\l1i no bello clima, que ri'ella se gosa, retemperaram suás resolvida em HS cle julho de 1827.
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Ditas na casa da roda............• " .
Ditos entregues as amas fóra da casa. . . . . . . . . 5
Expostos desde a creação da casa 292
Nomeado em 1868 consultor d(~ Santa Casa da Aliseri·

r.reação até hoje, a cordia, e pela mesa administrati\a escolhido em janeiro de
1869 mordomo dos expostos., cujo exercício estendeu·se

i 99 até o anno seguinte, ternos por vezes lamentado, que ogo·
20 verno provincial tirasse de seus hombros este encargo, e

o lançasse sobre a Santa Casa da Misericordia, que por se
5 vêr tão sobrecarregada não pode dar-lhe o desenvolvimen·

4.~ to, que desejava.
8 Existe hoje o'uma casa, sem as precisas accommodações,
i e muito arruinada junto a igreja de São Pantaleão, ou me·
2 lhor, por detraz e ao lado da igreja, no mesmo edificio.
i '
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Na noite de 24. de outubro de 1829 entrou o primeiro
exposto.

O regulamento, porque se rege, foi expedido em 29 de
abril de 1832.

E' esta a sua estatística desde a
saber:

Expostos fallecidos desde a creação da casa .
Ditos maiores na casa dos educandos .
Ditos com praça na companhia de aprendizes mari-

nheiros '" .
Ditos entregues a requisição de diversos '" .
Ditos aprendendo ameias mechanicos .
Dito remeLLido para o Rio de Janeiro '" .. ; .
Ditas: uma que se evadia, e outra que casou .
Dita no Asylo de Santa Thereza .

Farinha-(rio).-Nasce ao noroeste da serra das A mandioca como alimento é usada de dfversas formas,
Covoadcis e vae perder-se no Tocantins i8 leguas ao norte que são a farinha, a tapióca, e a especie de bolos, cbatoso
da barra, que n'elle faz o rio Manoel Alves Grande. redonuos, chamados beijús, cujo sabor é muito agrada\'el,

Farinha de 1uandi6ca.-D. Rodrigo de não no estado em que se compram, mas depois de tosta·
Sousa Coutinho, no palacio de Queluz em Lisboa, no dia i6 dos e untados de manteiga, quando são bem fabricados,
de agosto de 1797 dirigia-se ao governador da capitania do porqne alguns ha tão mal feitos, que difficHmente se lhes
Maranhão, D. Fernando Antonio de Noronha, dizendo que pode metter o dente.
«sua magestade lhe mandava recommendar, que favoreces- Da farinha, .propriamente dita, conbecem-se duas qualida.
se quanto lhe fosse passivei a cultura de farinha de pau, des, a chamada seca, mais geralmente usada, é branca, bas·
e do mesmo modo as remessas, que d'ella se fazia para o tante gommosa, quando não lhe extrabem a tapióca, na OCo

Reino. » casião de fabrical·a; e a d'agoa, que tem a côr amarellada,
Do Almanak do povo 'para -1867, 1° anno, extrabimos o e muito menos gomma que a seca, ou quasi nada, com 53'

seguinte para complemento do presente artigo. bar dilIerente desta, mas que não lbe é inferior, mormente
«Mandioca é a planta indigena de cuja raiz se fabrica a fa- quando a fazem com esmero, como costumam fazel-a alguns

rinha, dita vulgarmente de páo, e um dos mais importantes moradores da margem do Itapecurú, no lugar denominado
productos agricolas que temos, não só pela generalidade de Taipú, pouco acima da villa do Rosario. O preço d'esta 6
seu uso, como alimento, senão pela barateza de preço por- sempre muito mais caro que o da outra, provavelmente por
que é vendido, pois que com il&800 a 2~OOO reis, que dar maior trabalho o seu fabrico, razão tambem porque 6
tanto custa hoje cada alqueire da melhor, faz o pobre' pro- moita menos uS:.ld~ que a seca.
vimento de sustento para mais d'um mez, mesmo sem o au- Tambem da tapioca se fazem tres especies, a do sol, do
xilio d'outl'o, como succede dias e dias a muitos, mormen- forno e uma outra. chamada do Pará, éuja origem pareceser
te com a escassez de-carne em que vivemos, e que faz com d'aquella provincia, pela denominação que tem conservado.
que subam muito de preço 05 outros generos alimenticios, A apparencia desta ultima, e mesmo o gosto, dilIeremmui·
a que pode a pobreza recorrer. to das duas primeiras, pois longe de ter polvilho como

A razão da barat~za deste genero está na propriedade do aqueHas, é demasiadamente caroçuda, e só se costuma em·
sólo americano para a cultura desta planta, cuja raiz adqui- pregal-a como alimento, quer em papa, quer de outras ma·
re as vezes tal cresciJ:Qento, que bem se pode comparar á neiras different,es. A que tem o nome de sol, e que assim se
caixa do homem mais nutrido. Aqui no Maranhão cultiva-se cbama por ser seca ao calor d'elle, é que tem mais consu'
em maior escala nas terras mais visinbas do littoral, talvez mo, pelas muitas aplicações a que se presta, tanto nos usos
pela razão de ficar a farinha menos sobrecarregada com as domesticas, como nas artes. A de forno, que é seca ao ca·
despezas do transporte para a capital, onde grande parte da lar do fogo, só serve para se, fazerem certas especies de
que produz a .província é consumida, e outra exportada, e blscontos e bolos, muito apreciados, principalmente aquel·
desta a maior copia para outros pontos do imperio. les, a que uns chamam bolos podres, e outros simplesmen'
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te de tal)iocct, que só por si forma um ramo d'industria bas- As chuvas prolongauas e copiosas fazem-na palbenta, dis
taote locrativo. solvendo-lhe a parte gommosa, e por isso a farinha nestes

Amelhor c1ualidaue de farinha secca, se que apresenta no casos Dca como farellos, c com sabor desagrada\ el e má
mercado é sem duvida a fabricada na ilha, onde jaz a capi- para alimentos, alem de dar pouco interesse a quem fa
lai, e :\ panca distancia desta nos lugares chamado lIaioba brica,
ePaço do Lumiar, mas é em pequena quantidade, c to la O tempo mais proprio de plantaI' a mandioca é de outu
se consome na c.idade. Os pontos do interior ond ~ se cul- bro a üezembro, c depois de d zoito mezes de plantada
IÍI'a a mandioca quasL exclusivamente. são o Munim e Gui- pode-se já arrancar as r~izes, para se fazer a farinba, mas
marães, não porque sejam abi as terras melhores do que deve-se sempre evitar fazel-o em· tempo de inverno, pelo
em outras muitas partes, mas pela razão de não se presta- inconveni~nte já ;)pontado, causado pelas chuva. »
relU tão bem para outros generos de cultura, com quanto A Assembléa Legislativa Provincial em sua ultima reunião
para os centros da lJomarc.a de Guiolarães se dê a canna per- uispoz pela lei n° 88'1 de -I ,I de julho de '1870, que o im
feitamente, da qual fazem já muitos assucar, e agoardente. posto de õ a 8 01°, que em virtude do ~ 5° do art. 2° da

Amandioca não dá só os alimentos mencionados, tambem lei nO 83,1 de 12 de julho de 1807 pagavam a farinha de
fomece umà bebida alcoholica chamada tiquira, que Óql1asi mandioca, o milbo e o arroz exportados desta pl'oyiocia pa
toua fabricada no i'I'luoim, e parece ser senão a mesma, ao ra qualquer dos portos do Imperio, fossem daquella data em
menos muito semelllante a que bebinm os indigenas, e com diante cobrado na razão de 2,eiOOO reis pai' alqueire.
ella se embriagavam, quando aqui aport3ram os descobrido- Dispoz igualmente a referida lei, que a differença entre o
res desta p;)rte do novo mundo. Alem d'esta bebida faz-se imposto a que até agora estavam sujeitos estes generos e o.
aioda outra, que não é alcobolica, e so usa como condimel1- decretado pela lei 881 fosse applicado á compra dclles,
to de cel~tas iglJilrias, á semelhança do caril [la India, cha- para serem venuidos á população pai' preço mqdico, no
mada IlICU1Ji, cujo sabor é para mllitos agradavel. caso de que, como se receiava, augmenta,se a sua escassez

Ila da raiz da manllioca fiuitas e variadas qualidades, com no morcado.
nomes dilIcrentes, quasi todos da lingua geral, ou tupi, as Esta lei foi logo posta em execução.
quaes são bem conbecidas pelos praticas dosta cultura, e Pela lei nO 909 de ,18 de junho de '18iO, o art. 3J aucto-
Guja lJislincção provem de darem umas maior quantidade risou a Assembléa ú presidencia a reduzir o imposto alludi
de fal'inl1a, outras consenarem-se mais tempo enterradas, do, ou a suspender a sua cobrança, conforme lhe parecesse
depois de feitas sem se deteriorar, outras pelo'Sabor mais mais cqnveniente, quer em relação a todos, quer a caua um
adocicado, e nma quaLiuade até pela propriedaue yenenosa dos g0neros mencionados, mandando no nltimo caso vigorar
que tem as 1'olllas da planta, alem da raiz, circumstaocia tão somente a taxa fixada pelo art. 2° ~ t)0 da citada lei n
que todavia não lho faz perder o merecimento, antes é apre- 831, e a restabelecera disposto na de n. 881, quando reap
ciada por alguns Javi'allores, porque, al6m desta variedade parecessem <JS raiões que a motivaram.
ser das mais rendosas em fatinha, a propl'iedade ae que go- Por portaria de 12 de agosto do -18/0 resolveu apre i
sa lhes resguarda as roças t!'sta mandioca elos estragCls que dencia reduzir o imposto, que em virtude da lei n° 881, já
costumam fazer os animaes bravios, que a conbecem muito citada, pagaram actnalmente o milbo e o arroz, exportados
bem. e s;)bem o que ella \'alle, o que ja não aconteoe com desta província para qualquer dos portos do Imporia, o man
os domestico, que não sabem destinguil-a, e por isso elei- dou que em relação a esses generos se cobrasse a taxa do
xam mLliLo 1e plantai.;). ~ 5° do art. 2° da lei nO 831. .

OSllCCO expresso da raiz da mandioca, seja quai for a PaI' outra pOI'taria de 5 de novembro de J870 rc~ol\'ell

variedade della, é om veneno energico não só para o bomem, finalmente a presidencia, já a cargo do dr. Augusto Olim
COmo para os outro::; animaes, e ex.hala um clleiro forte e pio Gomes de Castro, que a fal'jnba exportada pal'a qual
particlllar, que parece excitar-Ibes o de ejo de bebel'em-no quer porto do Imperio pagasse a taxa mandada cabral' pelo
pois acodem avidos aos logares onde está se fabricando a referitlo § 5° do art. 2') da lei n° 831, já tnmbem citada.
farinha, para aproveltal'em o liquido que se cscôa da masSa Faróes.-A noticia mais antiga, que encontl'amos,
exprimida, ou em pren as mais ou menos aperfeiçoadás, ou sobre este objecto em geral, ou sem cspelJialisar localidade,
em longos canudos de guarumam, frouxamente tec(da, cba- -foi n um omcio dirigido em 9 de fevereiro de i820 a(,} mi
mados tipilis. Alguns para acautelIarem o dámno que este nistro Tllomaz Antonio pelo governador Bernardo da Sil
liqoido pode causal' aos unirnaes. collolJam \'aS08 para re- veira Pinto da FODceca.
ceberem-no debaixo das pl'ensas ou dos tipitis. Crê·se ge- Dis. e elIe, enumerando as nccossidaue da então capita- \
ralmente que a terra é um excellente anlitloto deste vene- nia elo Maranbão, o seguinte:
no, e ql1e os animaes envenenados, aos quaes ainda ba tem- «O mais singular e irrisorio é o chamado Farol, que se
po de se administraI-a, escapam de morrer; o que é certo compõe de um montão ele pedl'as, cm cima elo qual de noi
é qoe a raiz comida por elles, com casca ainda suja de ter- te se accenda uma fogneira.J)
ra, não lhes causa o menor wal, que não acontece quando a O vice-presidento de ta provincia Dr. Patricia José d'AI-
comem descaseada. meida e Silva em 4· ele agosto <1e -1825 disse ao ministro

As terras fofas, e que não sejam nem muito bnmidas nem Estevão Ribeiro de Resende, que para se evitar os cons
muito seccas, são as mais proprias para darem a nlelllor tantes ncwfragios no úaixo de lJJanoeL Lui;;, cuja altura ain
mandioca, tanto em rendimento, v como cm tamanllO da raiz. da se não achava bem determinada, e na corôa gmnde, era

Diec. Vt. 1-27.
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necessario collocar um Faról como se praticoll no canal ele 1'ada em fados os mappas, do que resultara o engano de
lnglatel'ra. moitas navegantes entrarem pela perigosa bahia de S. J08ó,

«Nos arsenaes desta cidade, disse o presidente, existem perslJadidos que era a de S. Marcos. »
os apparelhos d'um, mandado vir pelo ex-capitão general Pechou este olicio enviando a planta da lIha, da cosIa
Silveira, que não te\'e effeito por se não determinar o local adjacente, do Faról, e o relatorio dos commissionados, e
em que devia ser collocado sendo diversas as opiniões dos opinava pela fundação ele deis faróes, um na Ilha e outro
navegantes sobre este objecto, concordando pOI'em todos, na vi.rria de 'I . .jJfarcos.
que a sua collocacão na Ilha de Santa Al1l1a, como queria Actualmente existem os faróes de Alcantara, de Ilaculu·
o engenheiro Lago, era impraticavel.» min, da Ponta d'Areia, de Santa Anna, e de S. MarcQs.

Terminava pedindo a S. M" que «mandasse vir da Hol- Alem d'estes aincla existe um faról de :la ordem na pOli.

Janda uma barca 'para o faról, a qual seria postada no lugar ta do Guntpy, e outro da 4a ordem na ponta N. E. da ilha
julgado mais conveniente a fim de evitar os continuos e de São João afim' de advertir ao navegante da sua, posição
desastrosos naufragios, que a cada passo succediam. como relativamente ao baixos de j}Janocl Lttiz.
ha pouco se verincara com o navio Providencict, que por Faról d' A.lcan..tara.-Tem 22 metros (ral·
falta do mencionado soccorro bateu na corôa gral1de, e in- tura, compõe-se de tres luzes fixas, e é visto na distanoia
felizmente sossobrou causando a morte ela maior parte ela de 5 milhas. '
tripolação e ele algumas pessoas illuslres e benemerilas como Faról de Itacolunl.illl.-Sobre o morro
sejam o brigalleil'o Sebastião Gomes, e o major Antonio de ltacolu.7nim ex.istio um faról, construido pelo coronel do
Raimundo Belford Pereira de Burgos, o que cobrio de luto imperial corpo de engenheil'os, o conselheim José J03quim
e encheu de consternação a grande parte elas familias desta Rorlrigues Lopes, o qual principiou ':l funccionar em 1 de
cidade.1)· janeiro de '1839.

Encontramos depois o presidente Pedro José da ,Costa Ás 8 horas da, noite de 28 de setembro de 1868 mani·
Barros,ofikiando ao Yisconde de Paranaguá, em '14 de feve- festou-se incendio n'elle e foi tão rapido, que em pouco tem·
reiro de 182ü, dizendo,lhe que o vice-presidente Patricio po ficou inteiramente reduzido a cinzas.
havia mandado Duscar da Hollancla uma barca-faTól, cc sem Por ordem do presidente da provincia para alJi partia o
calcular a eoorme despesa, que hia fazer com um estabele- engenheiro--militnr dr. Francisco Gomes de Sousa, incum·
cimento desta ordem, » bielo de restaurai-o.

Não se realisou tal vinda, ignorando nós as causas. ' Orçou elle as obl'as necessarias em 2:q,Mh83r~ reis.
(lEram mui frequentes, accrescentou o presidente, os nau- Foí construido todo de pedra e cal, e compõe-se de duas

fragios e desgraças, que todos os annos aconteciam, o que partes distinctas: uma torre central e um edificio assobra·
attestavam os despojos de immensos navios, que se encon- d~do.

travam na proximidade ela mesma ilha.» A torre tem 23m, 32 de altura, e o edif:icio 21'",78 em
Havia um imposto ~pplicado expressamente para este ser- qllacl!'O.

viço, porque o mesmo capitão general em 26 de agosto de Entre a torre e o ediftcio existe um espaço quadrado de
1820 aCCllSOU as recepções elas provisões regias de 17 e 19- 3m,08, que os separam ficando entretanto ligados por um
de fevereiro, tendentes cciÍ cobrança da contribuição impos- telhado.
ta para os faróes, e esta sobre a creação e regularisaç,ão Está construido o faról em uma planice, que fica 26m, 40
delles.» acima do nivel 60 mar.-

Reflexionou porem o governador, e com muita razão, O seu foco luminoso compõe-se de 18 candieiros com seu
«que aqui não exí 'tia f~ról algum, e como em quanto não .competent,e reverbero.
fossem edificados não se podia estabelecer éJ dita contribui- Faz eclypses de cinco em cinco minutos, e a luz é de côr
ção na conformidade do lvará de 25 de abril e decreto de natural.
9 de dezembro ele 1818 e editaes da Real Junta do Com- Na noite ele 29 de novembro d'esse mesmo anno pl'inci·
mercio e AgricllltlJl'a de 8 de janeiro de 1820, não podia piou a funccionar com muita J'egularidade.
manual' cumprir as ditas provisões regias sem expressa re- Faról da ilha ele Sant'Anna.-O tem·
solução, sobre o que hia representar.» po tendo mostrado a necessidade de estaBelecer-se aqui um

Terminou dizenllo, que' apenas tomou pO$se, cllidou 10- faról, foi por ordem regia de 23 de maio ele 18~1, aprova·
go ele providenciar sobre este «objecto Fio importante e in- da tal collocação na ponta oriental da ilha.
di pensavcl á segura na\"egacão creste porto tão perigosis- O incansavel engenheiro Lago tirou a planta da parte da
imo. » costa d'csta provincia desde rnan!J~&es verdes até S. JJ}al'cos

Para este fim manrJou o chefe de divisão e intendente da e escreveu uma lUemol'ia sobre este faról, e outro mais pe·
marinlw Antonio JOilqllim d'Olh'eira e o coronel elo real cor- queno na POl1t(t ...de S. lJJarcos.
po de engenheiros Antonio Bernardino Pereira do Lago, que A .ínnta provísoria e administrati\a da provjocia no dia
1'0 som reconhecer li costa até :í /lha de ant'Anna e es- 22 de junbo de 1822 officiou <:Í commissão particular de
colher o lugar <lpropriaLlo para tal estabelecimento. administracão e interesse publico dizendo, que n'esta cida·

e\"eron que e ta excursão foi corôarJa «do mais feliz de já estava a approvação regia para esta obra, e os seus
re ultado porque se verificou a po ição da refocida Ilha, priocipaes utensilios, assim como tambem j,i ha"ia accôrdo
'file até agora P01' ninguem fora obsen'a.da, e 1~te t'I!1n er- da jnnta da fazenda nacional pal'a se effõctuareln as despe·

•
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zas necessarias, e por isso Ibe enviava o mappa, e a memo- opinião, que o faról nunca tive se menos de 120 pés de al
ria supra indicada para informar' sobre os seguintes quesi- tura, necessaria para d'esta obra vir utilidade á navegaç"do.
lo . A commissão mostrando-se ainda escrupulo a no meio do

iO Se os lugares indicados para a collocação dos faróes desencontro de opiniões entre pessoas entenuidas, furtou-se
eram mais proprios a bem da navegação~ e se ba\'iam ou- a não dar o seu parecer definitivo, porem aconselhou, que
Iros que offerecesse.m mais vantagens. «ao lugar ind icado fossem f?andada. pessoas babeis, que

2° Se o projecto de construcção é adequado ao objecto de reconhecendo o terreno, sua solidez e altura, formassem
laes edificios, e á economia da sua factura, ou outro plano um novo plano de faról, e indicassem os meios e vantagens,
poderia dar-se mais \antnjoso" que por aquelles contornos havia pal'a faeilitar esta obra. »

3° Qual seria o metbodo mais economico para a edifica- Terminou lembr:tndo, que se Ibe desse o nome de Fa1'ól
Dão, se feita a obra por administração das obras publicas ou da Constituição, recordando este nome, alem do respeito,
por arrematação. o tempo da sua installação, e o navegante unit'á a esperau-

Terminou a sua participação recommendando, que fossem 'Ia de vêr o~ faról á recoI'dação da sua liberdade, e de seus
consultados, no caso de necessidade, os tenentes Antonio deveres como cidadão constitucional.» ,
Haimunl10 Pereira de Burgos e Joaquim Canc1ido Guilbo- Este ameio de 6 de julho de 1822 foi respondido no dia
bel. .. '1 do mesmo mez pela junta provisoria, dizendo « qae se

Em fi de jalbo do mesmo anno respondeu a commissão, conformal'a com a opinião da commis ão, e que ia encarre
dizendo que, convocando todos os oLTIciaes e praticos dos gar ao refel'ido capitão tenente Franciseo de Salema os es
navios surtos no porto para ouvi l-os, todos sem faltar um tudos nece sar'ios ~ collocação elo faról à barlavento, levan
só, se acharam presentes 110 dia 26 de junho, sendo eIles do em sua companhia o tenente do corpo d'engenbeiroR
ue opinião, que o faról fosse edificado li beira mar'do lu, Guilbobel, para que rerl!Jzisse á planta todas as obser ações
gar mon'ta,nhas d.o alegre, entre o' lençdes grandes e os e projectos d'esta 01 ra.» ,
l1l,angltes verdes, em lugar distincto, e de uma altura nUD- Com estes, por indicação da commissão, tambem foram o
ca para menos de ·120 pés da praia-mar. . patrão-mór José Gonçalves Pires, o architecto Jose!' Maria.

Funl1amentaram esta esr.olba dizendo, ,( que todo e qual- Alves e o mestre pedreiro José (la Silva.
[]Uer nal'egante nunca procuraria ue noite a ilha de Sctnla ão encontramos o resultado das observações d'eiltes in-
.lnna ainda que ali estivesse o faról, porque uma vez por cli"iduos.
ljualquel' incidente a sua perda seria infalível, já sobre a Decorr~ram-se muitos annos sem encontrar- e mais uma
Gorôa. grande, jú dentro da bahia ele São José, o que se só palavra, trabcilho, ou estu lo rclativamente a esta obra
evita estando o faról a barlavento na costa, pois que os na- tão necessaria e urgente. .
vegantes podem correr sem susto pela costa abaixo, certos Felizmente em 26 de janeiro ue '1827 mandou o gover
tle que verão um signal não equivoco na mesma, e tem, no no convocar em palacio todos os pilotos, praticos da costa,
caso de deixare,!! ele "d·o por qualquer incidente, e,xtensãQ e officiaes de marinlJa, existentes nesta capital, e dep,ais ue
ue cosla até Santa A~nn:J, que reconhecida de dia Ibe servi- muita diseLlssão, unanimemente julgaram a[lropriãda essa to
ria como até agora de balisa ao bom resguardo, que ú co- calidade para a colÍocaçüo do faról projectado.
rôa grande devem dar. Descrevendo esta illJa dizia o major d'engenheil'os André

«Alem da utilidade, que do far61 resulta no !llgar, que d'Andrade Braga em omcio ele 16 ele fevereiro ele 1827 ao
indicamo:, até julgamos, que poderá elle ser construido goyerno da provinda.
muito mais commodanlente por ser terra firme, e muito «Que ao Sul drella havia um bellissimo desembarque,
mais commodamente serú entretido; pois que o comman- onde o mm' era muito socegado, e tinha fundo sufficiente,
dante d;a40elle di tricto muito pode concorrer, já na com~ e que alJi mesmo entrava para a ilha um igarapé, pelo que
pra do azeite, que ali é sempre mais barato, e já \'igiando, podia entrar na preamar um cuter e descarregar por pran
que os J~l'Oleiros não furtem o azeite, e deixem ele accender cbas.
ofaról. como já temos visto em algumas partes. » « Os seus montes mais elevados eram de areia mui to pon-

Estli este pareeer assigoado por Francisco de Salem::iFrei- 00 consistente.
I'e Garr,ão, capitão tenente e commandante do brigue Irrfan- « Achava proprio para o estabelecimento do faról um lu
te D. Miguel, e mais elozc oapitães de varios navios mer- gar, que tinha apenas ti palmos acima do ni'Vel l1as agoa ,
cantes. á N. E. da ilha, o mais visinlJo do grande p~rcel, que se

Ainda sobre este projecto acrescentou a referida' commis- prolonga para aquella parte e de que se precisa fugir dis
são particular de administração « que sendo rasa a ilha de tanLe 50 braças do embate do mar, e outro tanto do mangue.
Sallla 11nlla, como todos informam, e devendo os 9avios «Ora tendo o terreno só 5 palmos acima do nivel do mar,
todos \'el-a de longe para se não ensacarem na bahia de S. e do faról se precisa avistar ~\ mais de 5 legLla , é preciso
Jose, ou tocarem n'uma longa restinga de areia, que deita que a torre suba a 105 palmos acima do alicerce para ficar
ao mar duas leguas da mesma 'ilha, o faról ela altura, acoo- 110 acima do mar. »

selbada peto engenbeiro Lago, de nada serviria, antes se- Em 28 de março omciou elle dando o plano e a descrip
ria a causa de muitas perdas dos navios, que procurassem ção do faról projectado, que devia ser uma pyramide coni
demandar o porto, e por todas estas razões unindo-se aOl'ca trtlnca~a de W5 palmos de altura, a base superior 3
parecer dos capitães e praticos do porto e barra, era· de palmos de diametro e a mai~r 78.



212 FAR FAH
Terminou dando parte de tet' mandado ahi abrir um poço a obra, o que sendo satisfeito, desembarcou na ilba a dila

que deu logo muita agoa e potarel. (;ommissão em 25 de julho, e parece que achou todo bom,
ão satisfeito ainda com a relltJião já dita e com este exa- [lois em 12 de agosto Braga accus3ndo o recebimento do

me, fez outra o governo em 18dejulho de 1827, a que es- oilicio da pl'esidHncia nO 170 de 2 do dito mez, «disseque
tiveram presentes o capitão de fragata, intendente de ma- elle o cobria de gloria. »

J'inha, Faustino José Schultz, o major d'engenheiros André Em ii de janeiro de 1832 participou «que bem pouco
de Anc1ra(le Braga, o patrão-mór José Gonçalves Pires, os faltava no edificio para cooclui;'-se, e a obt'a da praia tinha
mestres e pilotos dos navios mercantes então surtos no por- andado alguma cousa quanto permittia a demora da canôa,
to para tratar da collocação d'este faról em virtude das 01'- que trazia pedras e madeiras. »

dens de sua magestade. Depois de prompto (icou o capitão ajLldante .João Raimun·
A esta teuniãoJoi apresentado o parecer dos officiaes na- do Serejo encarregado da manutenção do faról, e da obra

vegadores dado em 26 ele junbo de 1822 á extll1cta junta dos espaldões da praia para conservação da Hba, para oque
do commercio portuguez, e o que foi igualmente dado pelo recebeu instrucções do dito major Braga, em virtude de um
20 tenente Joaquim Candido Guillobel em 20 de novembro omcio da presideocia de -tO de outubro do dito anno de
do mesmo anno com o patrão-mór .Jos· Gonçalves Bires, 1832 em qLle entregou tudo ao tenente ajudante Manoelni·
(qnc destroe o' primeiro parecer acima mencionado) e bem beiro do Amaral, que acompanhou o teneote d'engenheil'os
assim o do coronel d'engeT)beiros Antonio Bernartlino Pe- José Joaquim Rodrigues Lopes.
reira elo Lago, dado ao ex-capitão general Bernardo da Sil- Em 1837 o engenheiro José .Joaquim Rodrigues Lopes
yeira Pinto em 11 de agosto ele 1820. disse ,cc que o faról acltava-se por ora intacto pelo mar nas

Todos foram concordes em que fosse estabelecid{) na ilba maiol'es aguas, mas sempre snjeito a ser por elle destruido
de Sant'Anna «por ser o lugar mais aúequado para dirigir ou pel'O menos cercado.»
a navegação deste porto.» Disto tudo lavrou no referido dia Entrando em considerações acrescentou, «que a ilha não
'um termo o omciaI-maior lia secretaria João Rufino :Mar- tinha em si nativa uma só pedra por mais pequena, que ima·
ques, o qual foi assignado, pelos supra-mencionados, pelo ginar se podesse, e que todo o seu solo não offerecia outro
vice-presidente em e'xercicio Romoaldo Antonio Franco de aspecto, que o de areias soltas, á ex.cepção de um pouco
S.í, pelo consdho presidencial, e mais praticoS'-mestres das de tujuco, sobl'e que yegeta\'am mangues.
embareações fondeaelas n'este porto. « Que o vento era um cios agentes da destruição do fa·

Em 10 de setembro de 1828 o major Braga officioLl di- ról, pois que agitando noite e dia as areicrs, que o mar de·
zendo, que tinha chegado o deSentulho para o alicerce á positava durante :l enchente na frente do faról hia em tur·
fund'ura de 13 palmos abaixo do ni'vel da praia-mat' & &. bilbões coJlocal-as em varias montículos pela superficie da

Logo foi elle principiado n'esse tempo. ilha, e que é tão grande a agitação das areias na soperficie
Em 9 ele maio de 1831 o major Braga, omciando ao pre- da mesma, que alguns cadaveres, qlle no respectivo cerni·

sidentc disse: «( Tenho a satisfação de dar parte a v. exc. terio se hnviam sepultado, am::mheciam desenterratlos.
que o t'aról est[\ prompto para accender-se desde o dia, que «Disse que para conservar-se o faról bastava tornar a
Y. exc. me determinar, o que não obstante ha ainda muito praia que fica em frente, d'urna natureza permanente, isto
que fazer, não só por dentro, mas tambem os retelbamentos, é, coberta d'uma materia não agitavel pelo veuto e D~O des·
e janellas e outras cousas. » , tmctivel pelas agoas. ))

Mandou o presidente filZer ,avisos declarando, que de 1 O brigadeiro do imperial corpo ele engenbeiros Conrado
de junbo em diante accender-se-bia o ,faról, mandado edi- Jacob de Nemeyer, no Rio de .JaQeiro em 17 de outubro
ficar na ilha de Sanl"Anna, situada em 2° 16' 18" de lat.. de 1837, dando conta ao ministro da marinha então Joaquim
sul, e 33!~0 W' /.1.0" de long. do meridiano ela margem oc- .José Rodrigues Torres, acerca cios meios mais efficazes pa·
cidental ela ilha de Ferro, conforme a carta do coronel Lago. ra evitar a prox.ima ruina deste faról disse, c( que o mais

N'este avis0 se le, c(que elle era le antado so re uma ba- seguro e talvez o unico ele o pen:ervar de sua ruína é cir·
se quadrada ele 83 palmos de lado até a altura de 39 pal- culal-o com grandes pedras soltas, e ao mesmo tempo cons·
mo~ acima da preamar em agoas Yivas, e ahi tinba um te- titnir um recife artificial indicado em uma planta, e que fi·
lbado com 8 palmos de ponto: os lados recolbiam e dimi- que sLlperior, ou pelo menos igual á preamar das maiores
nuiam ..A palmos ubindo o edificio com eJ9 palmos de la- marés, porqul} então a força da corrente e dos ventos, seno
do lesde o primeiro até o segundo telhado, que estava a do muito diminuida por este recife, não poderão mais as
72 palmos de altura, tinha!) palmos (le ponto, e d elle pa- agoas damnif1car o faról, já tambem abrigado pelo circulo
Ta cima recolbiam e diminuiam os lados mais 24· palmo", de pedras soltas. ))
subindo com 35 p'almos de lado aLé a altura ele 118 palmos. Note-se f]ue elle cá não veio pois confessou faltarem·lhe
D'af]ui para cima o tava a casa de vidros para o ctlndieiros esclarecimentos locaes I
com o centro a 126 pall11ns de alLura, ficando o zingamo- Com a seguran(fa lia praia desele janeiro de 1832 a maio
cbo na altura de 14·2 palmos. Os angulos estavam na direc- de -1838 gastou-se 24.:693~800 e já depois tem-se despen·
ção de N. a . e de E. a O. » • elido muito dinheiro.

I . S e dia accendeu-se, como o major Braga participou Em 22 de fevereiro de "8~~ o presidente mandou aesta
em oficio de 7 ele junho no qual lamuem inston pelo pe- ilha o tenente-coronel do imperial corpo de engenheiros
diclo jú feito de nomear-se uma commissão para examinar Fernando Llliz Ferreira, acompanbado do 10 tenente d'ar-

•
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mada Severiano Nunes, ajudante da capitania do porto, sen- Tem a forma quadl'angnJal', e depoi ele certa altura toma
do aquelle incumbido des varias estudos sobre o faró!. a oitavada, tendo cada face do quadl'ado quinze palmos e

Respondendo em 9 de março do dito anno disse, que o meio de clllTIprimento.
edificio estava Wo perfeito como no momento, em que foi A parte ele alvenaria tem 1...0 palmos ele allura obre o
concluido, «honra seja feita a memoria do babil e honrado nivel do Forte, e pal'a resguardo da luzes ou fogos ha uma
engenheiro André de Andrade Draga, que o construia. » cupula enviclraçada lateralmente, e coberta de zinco, com

Entrou em varias consideraç'ões sobre as obras então em quatorze palmos de altlll'a e sele palmos e sete l)olegadas
construcyâo, lamentou que não se tivesse seguido á risca o de diametro.
plano do habil major Braga na construcção dos e paldões Seu foco está elevado sobre o nivel do mal' ·178,262 pal
em direcção normal á linha da preamar. mos: sua luz é fixa, alimentada por seis canrlieiros, que

Disse «que o plano das obras actuaes estava orçada em outr'ora tinham reverbero, de côr natoral, podendo ser vis
18:000aOOO reis e jnlgava ser à \lnica obra radical para pre- ta ordinariamente na distancia da -12' e na ele ·15 havendo
sel'val' o edincio do faról-um forte caos, que o circundas- bom tempo.
se, e que fosse fundado em terreno solido, qualquer que O arco do horisontc, por clle abrangido, ~ apro\eitavel
seja a sua profundidade de jazigo. D aos navegantes, é de 280 , isto é, llcsde 45° S. O. até 73°

Entrando em outras respostas contou, que vindo elle no N. E. rumos magneticos do O. para N.
anno de ,1833 do Elia de Janeiro, na curveta Bé1'tióga, o Deste farál, em 1802, o primeiro tenente da armada
commandante della, que era o capitão de fragata 1I1al1so~~ Ibe Carlos Ramel, e o segundo tenente rlUgllsto José cle Souza
indicara ser a ponta denominada Man!J~tes verdes lugar mais Soares Andréa marcaram os segllintes pontos.
proprio do que a ilha de Sant'Anna para um farál a"1. E. Ponta c1'Areia 4-lO 35' S. O.
da barra do Maranhão. « ela Guia ' 9° 35' S. O.

Rellonstrllio·se afinal o faról, e servia pela primeira vez « (10 1 arte " ü4° 3õ' S.' O.
em 26 de janeiro de .J 86'1, sendo presidente da provincia « da Ilba do Medo. . . .. 361l 5' S. O.
o dr. João Silveira de Sousa, e engenbeiro da obra o dr, ~ do Pirapema " 20° 25' N. O.
Francisco Gomes de Sousa. « do Araçagy......... 69° 35' N. O.

Foi edificado nesta ilha na lat. sul de 2° 15' 55" e a 43° Ferro.-Tendo o governador desta capitania'man-
40' de long. a oeste de GI'eenvicb. dado para Lisboa nma amostra de ferro descoberto na ilha

Indica perfeitamente ao navegante a sitoaCão das diffe- do Maranbão, foi-.Ibe respondido por cal'ta regia de 23 de
renles ilhas, que o circundam, a grande restinga que se es- março de '1688, que não convinha continuar na mamlfactura
tende para L. na extenção de dez milhas, e a corôa grande, dello', «por que senuo provavel, que no sermo se encon
que lhe fica a O. trasse ainda em maior abllnclancia, ao gentio, instruido pe-

Devia este faról compor-se de duas partes distinctas, uma los que fugissem da cidade, seria faci! fabricai-o, o que era
torre central, e um edificio construido ao redor da mesma em grave~dalIlno ao commercio do reino, paI' ser o ferro a
para accommodaçães ue empregados e guarda de materiaes, melhor dragn, que delle podia ir.»
mas o governo deliberou que se cuidasse por em quanto so- ~lores. (rio das)-Nasce no lugar cbamado Gaye
mente da constl'Llcção da torre, e é justamente o que est~ ra, em terras do Mearim, e (;Om pauens legllas de curso,
feito. Tem a fonTIa quadrangular e a altura ele -120 palmos depois de receber pelo lado direito os riacbos Canto-gran
acima do terreno natural, O s)'iltema d'illuminação é o de 1'0- de, Jacm'é, Alucura -e Prata, e pelo esquel'llo os riachos
tação com eclipses de 32". Caft't, Umonem, Bacu1'i e Escondido e o que vae da la-

Aluz avista-se em tempo claro a i8 ou 20 milhas mari- goa do 81:cho, entra no Mearim pela margem direita.
timas. Gastou-se com este edificio a quantia de 37:984;$30t> Sá é navegave] por pequenos cascos: sua largura media é
reis. de 7 braças, e o seu leito está obstruido de troncos.
Far61 da pon.ta d'Areia.-Os officiaes Atra\essa'em todo o seu Clll'SO florestas desertas e inex-

maritimos, que, a convite da commissão pc(,rticular ele ad- pIoradas, e uma aldeia de índios Máteiros.
ministração e interesse publico, se reuniram a 26 de ju- Fontes.-Antigamente existiam as seguintes:
nho de 1822 para dar o seu parecer sobre a ('oollcaç"flo de Fontes ela Olaria.-Lê-se a c.ada passo em manuscriptos
um farol, recommendou á commissão, «que um bom can- antigos-Fonte da Olaria-Olar'ia dos revel'enclos lJach'es
dieiro de W a 12 lumes, situado na fortaleza da Ponta da da c01nlJanh1'a: são designações da mesma fonte.
Areia, em lugar do fogo de lenba, que ali se accendia dia- Conjecturamos ter elIa existido na visinbança das praias
riamente, seria uma providencia muito util para a navega- da Fonte das Pedras. As vezes encontramos estas cxpres
ção interna desta provincia, navegação importantissima, que sões em relação a ella ... «na rua que vem de Santo Anta
muito de\'ia sei' aj udada.» nio pam Olaria ... ?Jr'aia e fonte da Ofa1'ia . .. a beira da

Cremos, que foi esta a origem desse farÓI chamado da v'raia, que vae dct (ante da Olar'ia par'a Nossa Senhora do
Barra ou da ponta d'A1'eía. Deste·rro. (Vide carta de data ue terras concedidas a Mano-

Tem tl'es luzes fixas, c 22 metros de altura. . el de Góes pela camara municipal em 20 de novembro de
Faról de São 'N[arcos.-Dentro de uma .1723.)

torre de pedra e eal está assentado este farál na lat. de 2° Fonte da Salina.-Soubemos desta fonte por um rcgis-
29' 40". e na longo de 44,° U), 2!J" Grenw. tro de realengo, que a camara cedeu a Sebastianna Gertru-
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ues em 10 lIe desembro de 1793, porem ignoramos o lu- casa de pedra e cal, com portas arqueadas e cel'cadas por
gar, anue esteve. grades cie ferro.

Fonte do Gavião.-Soubemos tambem desta por outro Do lado do sul e norte lem este tanque 46 palmos do
registro de realeogo, concediuo pela camara a Manoel Jorge comprimento e 51 por c3l1a um dos outros lados.
de Miranda. A agoa corria ootr'ora por seis bicas. Alem do tanque

Desconfiamos tersido no lugar ainda hoje assim cuamado. tinba lambem seis (Joç.os, dous dos quaes já estão abando
F(fl1fe da Telha.-Ficava entre a cadeia e o Marajá, onde nados.

o padre Roque Jacinto Lopes Tüirinho teve uma fabrica de No tempo do Dr. Olímpio Machado foi incumbido de con·
pillar arro;!., eguodo o que podemos ,colher, mais ou me· certal' esta fonte o Dr. Raimundo Teixeira Mendes, e por
nos üOnfusamenLe. causas que não sabemos foi infeíiz na execução do seu

Em '177 1i Joaquim de Mello e Povoas iuformou uma re- plano.
presentação ao senado da camara da capital, c1nLaela em 17 Fonte do Bispo.-E' uma das mais antigas da pl'ol'inci~1

de julbo de 1773 propondo a edificação desta fonte, «visto e consta apenas de dous poços. Como fica bem perLo do
ficaI' Ct etas Perl1'as cm um dos arrebaldes da cidade, o que mar, na pI'aia enlre São Tiago e a quinta da Boa-hora do
seria de summa utiliclade, pois ficaria na parte oppos~a cirurgião-mór José Maria Barrelo, na occaisão das grandes
aquelle arrabalde,» marés, entra aguá salgaDa nos ditos póços.

Fonte do Açou!Jue.-Em 20 de setembro de '1809 a ca- (Lêue a yida de D. Tllimoteo do Sacramento. lJispo)
maril dirigia-se ao DI'. Jos6 Francisco da Silva Costa 1"ur- Fonte do Mamoim.-Quando o brigadeiro AoacleLo Hen-
tado,. ouvidor e corregedor da comarca, pedindo-lbe per- riques 1"ranoo em '1796 administrava a obra elo quartel,
missão para erigir «uma llovet (onfe no ILlgal' proximo êí mJOdOll constrLlir no Mamoim um paredão, em cLl!io fronlis·
fonte das Pedras, e mistica ao curral do açougue, onde já picio se lia essa epocha, e mais abaixo viam-se dua caro
houve nos tempos mais remotos uma exccllenle fonte, visto rancas d'oode corria agua para um pateo fecbado por dous
serem constanles a. falLas d'agn:l nesta cidade nos aunos paredões, que parUam de um e outro lado do fl'onlispicio,
panca abnnclanLes de chuvas.) e fez a calçada, que ainlla hoje vemos bem deteriorada.

D'ahi a 5 dias insistia de novo a camara pedindo a ap- Cahio' o do lado de sul, e com ouLros estragos está qua·
provação elo ouvido!', que não eonseguio, e por isso coo- si inuLilisada esta fonte.
lentou-se com oficiar em 5 de maio de 1831 ao presiden- Encontramos a respeito della LÍm omcio do marechal Agos·
te da provincia dizendo, «que sabia peJa ,lei de 1õ de linho AnLonio de Farias, governador interino das 31'lnaS, da·
dezembro de 1830, titulo 1° cap. 2° art. 9° estar o presi- t'ldo em 12 de agosto de -t802, e dirigido ao brigadeil'o
dente ,lllCLol'isado em con:;elho para dispôr, a bem do mu- Sebastião Gomes da Silva Belfort, secretario da junta, em
nicjpio, lia quantia exceuente á despesa do canal ou furo e que offerecia para aLlXilio desta abl'a mais" 2 00 15 solda·
illuminação ela cidade, aum de ser applicada para as obras dos, alem dos que trabalbavnm nas calçadas, sondo isto em
publicas, e corno hayia o exce 50 de 12 contos de reis, pe- benellcio do patrimonio da camara.
dia a S. Exc., ii vista da eseacez das suas rendas, para at- Cremos qlle deterioroll-se em brevu tempo, porquen'uOla
tender ao estado de ruinas, em que se achavam as fontes e portaria dirigida em 28 de novembro de 1807 pelo senado
as calçadas applicando quantia suilleiente ao concerto dellas.) da camara aos j Ilizes Almotacés, se falia na limpeza desta

Actualmente contam-se as seguintes: fonte.
Fanfe do Apicum.-A junta provi'soria e administrativa A finai foi edificada ii custa da eamara municipal, auxilia·

do governo Givil da provincia, em c:.7 de agosto de 1823, da pela junta provisoria administraLi\~a do governo desla
ordenou á camara municipal, que sem perda de tempo, e provincia, que ainda em H, de agosto de '1822 recommon·
com a assistencia do tenente de engenbeiros Joaquim Can- dava à camara a maior eWcacia na imm~diata e breve prom·
diclo Guillobel (( examinassem as virtudes d'agua, qoe se ptificaçTIo desta obra.
acham ;\ margem do Apicum, denominado da'q,lt'inla, da Fonte do LiJ(tn~já.-O cidadão Manoel José de,Medeiros
tInaes se provê a cidade da melhor agua,» e mande n'a- em 1828, para serventia publica, fez junto á sua qU'inla do
quellas, que achar melhor, 113\ antar boeaes da altura. de 4 lJia1'afá uma parede com um frontispício, e abi eollocou
palmo'. duas bicas, d'onde corria agua, e 01fereceu ao publico este

Por um oficio da camara municipal de -(0 de e tembro de melboramento.
,1827 derigido ao vice-pro idente Romualdo Antonio Franco Fonte d!ls Pecfras.-Encontra-se em um dos largos da
de Sá chega-se ao éonbecimento, de que o 111ajor de enge- capital. Pelo padre José de Moraes, foi chamada excellenle
nbeiros André de Andl'uda Braga, «obrigado de um patrio- e bem fundada (pag. '1l~ JUemorias já citadas.)
tisrno e valor conbecido deu este local tão interessante ao Foi construida pelos hollandezes. O largo ou pr<lca é no·
publico, como moita digno de fonte publica, que mandou fa- tavel por ter sido ahi, que em 3'1 de outubro de 161~, Je·
zer . M. n'aquelle lugar. r. ronimo d'Albuquerque acampou as tropas, com que' sitiou

Declarou tambem que pedira ao mesmo engenbeiro um pela parte de terra a fortaleza de São Llliz em poder dos
desenho de ua fantezin .. que não compreheodesse menor francezes.
telTitorio que 200 braça de frente a leste e 300 de fnnuo No verão de 1iô2 esteve quase irlUtilisada pelo seu esta·
á cada lado elo oOl'te- uI. do ele roinas.

Actualmente consUe em um tanque, coberto por uma O governador 'Joaquim de Mello e Povoas informandp
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Foi recolhida aos cofres da fahrica a 'corôa de OUI'O es-

uma representação da camara, de que já fallamos, quando ze, por onde ellas se despejavam, pedra, cal, tijolo, jornacs
traclamos da fonte de Telha di se a respeito desta o se de officiaes e serventcs &, sendo a maior parte da de peza,
gainle: que até aqui se tinha feito, o gl'ande desmoronamento de

IA fonte das Pedras, DOS mezes de maior secca corre terra, que havia no sitio da clita fonte e gros o paredões
ponco, e não chega para o povo desta cidade, sendo prec,i- para se sustentar a grande altura, que Geava por detraz da
so que o governador nesse tempo mandasse pOr uma guar- parede principal ela mesma, por onde passara uma rua. li

da para clltar as desordens, que continuadamente succediam, A camara em 24. ele janeiro de ,1832 [Jedlo ao 2° tenente
sendo o povo desta cidade obrigado a ir buscar agua á gran- d'engenheiros José Joaquim Roclrigues Lopes o plan,D e o
do distancia.» orçamento para os reparos lI'esta fonte, vi to ac,1lar-se ar-

Arequel'imento do procuratlor da camara em 8 de maio minada.
de 1818 ordenou esta corporação, que se procedesse a uma Em 18 de janeiro de 1833 mandon a camal'a assentar em
I'lsloria para saber se são uteis, e devcm ser conservadas seus lugares todo o lagedo, que se achava disperso pelo
as arvores, que estão por cima ela fonte das Pedras, e de- tanque.
darou-se ser mui~o nocivo.. o córte elos arvoredos, e muito Acha-se tambem muito deteriorada.
mais o edificar-~e casas, «porque a experiencia tem mos- Força publica.-Durante a guerra, que o Bra
Irado, que em todos os terrenos, em que ba agua natiya, si! -sustentou contra o governo do Paraguay, esta província
logo que se corta o arvoredo, repentinamente sécca, sendo não desctlnçoÇl em fazer sac.rif1cios. Foi e tc o contingente
as vezes até preciso replaota!-o para conservação e aug- com que concorreu briosamente para essa lucta heroir.a.
menlo da mesma agua, e seccando esta ronte seria de grave
prejuizo, não só para o publico por ser a unica e a melhor Exercilo.-Voluntar'ios da patria............ 860
queiJa n'e~ta cidade, mais tambem para as :lgoadas de na- Guardas nacionaes designados ...•. 1:774
I'ios,' que d'ellas é qne se fornecem, o que se poele evitar Voluntarios e fec,mtas do exercito. 1:186
nunca consentindo, qne n'aquelle local se ediOque casa al- Praças dos corpos de f" IinlJa. . . . . 932
guma, menos se destrua o arvoredo, que Ibe faz sombra, }) Libertos ... , ... , . , .... , . . . . . . . 126

Aeamara em 26 ele janeiro de '1832 pedio ao segundo te- 4:'8"78
nenle de engenheiros José Joaquim Rodrigues Lopes li: um A~·rnacla.-Volunt;:Jl·ios e recrutas da armada '1'96
plano sobre o tanque d'esta ronte para que a agua, que sa- Aprendizes marinheiros.... ... . . . 80
hls e das suas bicas, não ficasse ahi estacionada. » PI'~ças d armada. . . . . . . . . . . . . . .. 31

Em 2 de abrjl ordenou :lO mesmo a abertura d'um rego, Libertos..... ..... . . .. .... .... 28l
cm continuação do cano do tanque para dar sabida ás aguas, "·t·SS
que se achavam estagnadas. Resul7w.-Exercito '4.';'81'8

Em 8 de fevereiro de 1833 a camara determinou ao fis- Armada...... .. 588
cal da rre[!uezia ela Conceição Franci co Antonio Delgallo, Total. " " . ."''5)i66
«que mandasse proceder ao concerto do cano interior creste No s:Jbbtldo 2 de junho ele '1870, ás 11 horas da manhã,
cllafariz, concertar o fl'ontespicio, e collocar as lages cabi- fundeou o transporte de guerra Leopoldina conduzindo a
das. D seu bordo o batalham n° 36 ele "oJuntarios da patria d'es-

Hoje est,\ em lal1'lentavel eS,tado de destruição. ta pl'Ovincia composto então de ~89 praças sob o comando
Fanfe do Ribei~·ão.-Foi constr'uidtl eD) 1796, no tempo do tenente coronel Francisco Manoel da Cunha Junior sen-

do govel'Oador D. Fernanelo Antonio de Noronha. do' oalciaes 22 e praças de pret 267. ,
Chegamos a este conhecimento por um omcio, que em 1:3 Desembarcou no dia seguinte entre as maiores demons-

de fevereiro de 1796, José Luiz da Rocha, encarregado da trações d'alegria e apreço, que é possivel imaginar-se, e
inspecção da nova fonte, «que se razia no sitio do Ribeirão, no (lia 7 na catbedral teve lugar o solemne e tocante acto
instara com ,o governador para que mandasse avaliar e com- da entrega ta bandei,'a perante numeroso concurso de ci
prar um qoint:J! de uma pequena casa de João Gomes Vian- daclãos de todas as cltlsses, achtlndo-se a igreja ornada com
na, porque sendo elle muito bai~o e não dando sahida por todo 0 gosto, e presentes o Exm. Sr. presidonte ela pro
parte algnma ás aguas, que n'elle se ajuntav:ím no inverno, provincia, o Exm. e Rvm. Sr. bi po diocesano, acamara
ficavam encharcadas e iam filtradas pela terra ter á princi- municipal, o clero, a assemblca pro"íncial, e o corpo de
pai mãe d'agoa cb dita fonte, que Oca a mui pequ'ena distan- comlDercio.
cia, prejudicando-a com as suas impurezas e immundkes, e A bandeil'u acha-se boje depositada debaixo do arco do
tornando-se assim prejudici:Jes aos povos cl'esta eidade.» cruzeiro por cima da cadeira presidencial, n'um receptacu-

Em 13 de ilgostO elo mesmo anno dizia o mesmo capitão lo fechado com curtinas de veludo 'verde dourndo, tendo
sobre esta fonta, «qne já se achava com acljantado princi- na parLe superior' o distico em alto relevo, aberto cm ma
pio, sendo mandada fazer por s. exc., e càlculando o que deil'a:
ainda se poderia gastar até á conclusão d esta obra, lhe pa-
recia ser preciso 1:200aOOO reis pouco mais_ou menos pa-
racnntaria, que indispensavelmente havia de levaI', não fal- e na base
lando dos canos por onde se encaminhavam as agoas á mes
ma fonte, e carrancas em que estavam as biqlJeiras ele bron-
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maltada, que foi orrerecida á mesma bandeira na côrte pelos ,1 peça de calibre ,16 em bom uso.
maranbenses abi residêntes 3 " « « iO de todo incapazes.

A força publica actual é a seguinte: batalh50 provisOl'io 1 II: « « 8 incapaz.
224 praças efIecti vas e 122 addiJas, corpo de policia Hi!:L 1 « l( « 3 «

Encerramos o pre cote artigo 00 dia 2,1 de novembro 3 « « « 12: duas em hom uso e uma incapaz.
de 1870. 1 « l( « 4 incapaz.

Fórtes ou fortalezas.-São d'estes, que 2 « « « Õ «
temos noticias. 6 « « « G: uuas ainda podendo servir, as ou·

Fórle de Sanra J1'Jaricl,-Na villa velha do ]calú, deli- tl'as quatro incapazes.
neado pelo engeol eira do Estado Francisco de Fria" « que 4 « « « 2: lIoas de bronze boas, e duas de fero
depois de haver acabado com grande 100\'01' a F01'laleza 1'0 incapazes.
da [agem do Recife, se orrereceu para acompanhar Jeroni· Os dois baluartes de S. Cosme e S. Dcmúào cremos, que
mo d'Alboquerque. » são as duas murallJás em semicírculo, que existem no prin·

Os frades capacho', qoe com elle vieram «lançaram sor- cipio e um desta fortaleza, unidas por esse moro, que cor·
tes para a escolha do nome da Fortaleza, e sahio o nasci· re em frente das casas ahi existentes.
mento de Nossa Senhora, e assim se chamou FÓ1'te de San- O baluarte de S. Damião tinha em 1777 o seguinte:
ta .!Jlaria,» 2 peças de calibre 6 incapazes.

« EriJ um sexagono, onde se assentaram tres peças de 6 « « « 12 pouco podendo servir.
artilharia em uma esplanada, qoe para isso fizeram com, eos 1« « « 'lO incapaz.
cestües, em qoanto os baluartes e cortin.as ela obra se for· Verificamos depois ser verdade este nosso ponsamentono
mavarn de grossas vigas, lIssentadas so[)re grades, e crusa- amcio em qoe D. Diogo ele Sousa Continho, em 'l° de ou·
das de peralta 113 fortes travessas. tu'bro de 1800 deregio a D. Rodrigo de Sooza Coutinho

a Foi construida de moela, que com os soldados se vigia- assegurando estar reedificado « o baluarte ou bateria de S.
"3 e descortinava todo. » Cosme e S. Damião, que cabia n'essa invernada. »

O general ['rancez Raval'~iere o chamou Forre de São Si- Fronteira ao mar aCIli.l-Se uma grand.3 moralha sustentan·
mão na sua carta dirigida a Jeronimo d'Albuquerque em H) do o quintal do palacio do governo, o na extremidade d'ella
de novembro dú H>H. em caminllO do caes, encontra-se encravüda uma pedl'a on·

Não existe mais. de se lê o seguinte em carnctores romanos
BlJfuarte.-lioi edificado em 1G12 polo SI'. de Ravardie

1'e, Cjl1:lOdo com as tropas franceza::> sob seu commando apo·
derarão-se desta província. •

Foi-lhe dado o nomo ue São Luiz em honra aoprincipe
reinante Luiz .'-III, nome que depois se estendeu a toda iU1a, Este FÓl'le é de pedra elo paiz lavrada, com uma casa !la·
onde estrl n capiLal ela provincia. Era guarnecido por 23 pe- ra quartel, tendo 04· braç.'as de frente N. a S. e 7 do fundo
ças de arLilhari:l. No acto da expu] TIo dos fran~ezes por cor- L a O, situado na conf1oenci~ dos rios Bacanga e Anil com
tezia Uav31'diere insistia com o sargen~o·mór Diogo de Cam- a frento para O e os fundos para L.
pos para que a este Fórle clésse o nome de sua magestade O terraço compõe-se de dois balnartes, de qne acima fal,
el-rei catllolico ele IJesp:Jl1ha, e por isso Jeronimo d'Albn- [amns, semi-circulares -nas ex-tremidades com Hí7 palmo
querqoe appellidou-o de S. Feli11pe em honra de Felippe de diametro e 6 braças de comprimento, onitlos por uma
m, a quem então olJed~cia a mOflarchia portuguez<l. . cOI'tina de 700 pal~os de extensão sobre oH) de altura de

Foi reedinc~do em Hl27 no governo do capitão general muralba magistral, alem cio alicerco com 6 palmo~ de gros·
Fraoci co Coelho de Carvalho (sobrinho) o Sardo. sura, sem parapeito, jogando a artillJaria á barbela com 28

Julg:lmos, que es~a flntaleza teve ao depois o nome de canhões e seus raparas.
Suo /fig/tel, porqoe em amcio de '!O de outubro ele 1755 Em 1820 tinha 28 canhões:
disse o go\'ernador Joaquim de 1\113110 o seg~inte: 10 de calibre 32

«P(JriJ so erigir nosta cidado a fO'rtalez,a ele São lUigltel 3« (\
foi preciso mudar ns officinas deste quartel dos governndo- 8« «
re , em cuja occasião se lhe deu uma reforma pelo qoe està 7« «
mais decente. » Actualmente tem ("8, canhões.

Por 00[.1'0 oilleio de 21 de ja~eiro de 01777 disso o gover- W de cnlibre 23
nador « que esta COt'[i-Mt fica na ponta em que está fondada U. « « 30
o ta cidade, com os dois baluarte::; de S. Cosme e S. Da- 3« « ,18
millo e tem mais duas cortinas que se fizeram para vencer 9 «'« 1.2
aaltura da dila terra, em qoe pode laborar muita artilbaria.» {2 « « 9
Parece-nos ser uma a rortina sllperior ao Forte, e a ootra Foi a\'ali3do no dia 26 de' mm'c,o de 1829 em IfO:80~~OOO

a que egura o terreno inferior ao em que e,lá edificado o reis.
palacio do governo. S. FranciscO.-·Por carta regia de 30 de julho de mG

Estava eotão assim al'mado : fez-so saber ao governador e capitão general Christoyão da
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Cosia Freire, em respost'l á sua carta àe -12 de maio do an- sariamente hão le passar os navios njcilos ao dominio ue
no II'ãnsal',to, que como não era passivei remediar a {o'l'ta- suas balas. »
le:a da bal'm de S. Lttiz, situada oa 1wnta de João Dias, Tendo este erudito e incansavel jesuita entrado na com
lconforme o exame feito pelo capitão-mar da praça, prore- panhia na vice-provincia dO'Maranbão, como as guru o mi
dor ua fazenda, e sargento-mór engenheiro Custodio Perei- nucioso sr. dr. Candido Mendes de Almeida, desde o anno
ra, (\ que só fazemlo-se de novo e. de cantaria vinda do rei- rle 028, e demorando-se nesta provincia até ,1736 ou '1737,
no poderia durar assim me mo com ditllculdade por causa anno em que se retirou para o Parü, est<\ claro que foi du
da grande correnteza, que ali faziam as agnas, fosse tiran- rante c tu espaço ele nove annos, que a obra terminou-se.
do da dita fortaleza todas as arm:Js e mlúlições para se não 10 dia 1t) cle abri) de 1762 em ameio dirigiJo pelo go-
perderem. » vernatlor Joaquim de Mello e Povoas ao conde erO iras,

Ávisla d'esta impossibilidade, reconhecitlG tGmbem pelo depois marquez ele Pombal, dizia aCjuelle, que nesta forta
co mographo·mór i\laooel Pimonta a quem se mandou ou- leza exi tiam 21 peças monladas, porem incapazes de sor
rir, determinou sl1ã m'lge.stade pela resolução de 22 do ju- ';ir, o muitas por terríl, e todas necessitando de reparos;

,lho do mesmo armo, depois do parecer' do conselho ultra- que ia mandar buscar madeira e carpinteiros «para logo se
marino, que fosse edificada uma fortaleza oa ponta de S. montarem toda' as peças d'esta fl~rLalcza por ser a mesma
Fl'Ilncisco, para o que remetteu 2,000 cruzados, pai' coorcl impurt:Jnte pnra a defl)sa da cidade» e CJue cuidava de fazer
rios oilO mil, em CJuo foi orçada a despeza, sendo ainda es- lhe uma sapata porque o tempo iI ia (]'eitando abaixo, o um
ta quantia empregada em generos, que no Estado do 'Jara· parapeilo de terra socada, pondo-a assim em estado de se
nhão poderiam Lei' mais valor. defender. de toda a invasão 00 ataque.

No di:J 28 de agosto de '1720 o capitão general Bernardo Em jaoeiro de 1777 estava assim armada:
Pereira de Derredo, ém companhia do bispo D. José Delgar- 'I peça de calibl'e G-inêapaz.
te, do capitITo-Illór da cidade de S. Luiz Fl'ancisco 1\1aooel 4, ditas de calibre W muito q·oeimadas.
Nobrcglf e Va~conccllas, do provetlor-mór da fazenda real 12 dilas de dito '12 em bom uso.
Jacintho de Moraes Rego, e elo tenente general (le artilbaria 2 ditas de dito ,18 em bom LI o.
esargento-mór engenlfeiro Custodio Pere(ra, se dirigio c:í 2 ditas de dilo 20 muito queimadas e gastas de fer1'u-
poula e'e S. Francisco, e aLIi em uma cava de H. palmos gemo
de profuodidade, 15 de largo, alem de 22 de fosso, o dito Em 21 de março de '1797 participou a D. Femando An
capitão general assentou llma pedr3 com tres palmus de com- tania de Noronba o :ljudante eJ'ordeos Luiz Antonio armen
primenlo, e 2 palmos e '1 polegadD de largura, a qual con- to da "tlaia, que esta fortaleza não tinha artilb:Jria alguma ca~

tinha aberta a cinzel a seguiote inscripção : paz de fazer fogo.
Ainda boje existem alguns alicerces e restos de panos de

murall\as, como que indicando o jugar onde e teve·esta fof'
t;~Ie.za, e mostrando o desleixo dos nossos antepassados, que
a deixaram canil', o qU:l] não podemos censurar sem que se
nos lance em rosto a improficuidatle d'esla e outras licções
do passado. (Vide Ponla de S. Francisco.)

Alexandre de 110LlI'U, commandanle das ll'OpilS POI'tugue
\ perlra foi benzida pelo bispo, senL10 regente ela obra o za contra a inrasão dos francezes, em 1 de nov 'mbro cio

meslr Peelro João Pereira. 16,\5 levantou n'este local um forte de pan a piqLle, anele
li'úi laoçada ~1 cal na ca\'a pelo mestre pedreiro, o gover- no dia seguinte os generaes franceses as ignaram um auto

nador a'scotorr a peflra depois ele benta [leio bi po, e (((]s- de entrega, ditado pelo vencedor e cm termos arl'ogantes.
sim foi assentada [Jor primeiro fundamento d'este real edi- É provavel, que d al1i cm dL:Jnte Casse sendo eLliflcado
ficio e no\'a fortaleza, da qual o dito governador intitulou pouco a pouco, o com melhor constrocção.
logo por eo legitimo (ladroeil'ó e defensor para perpetaa Em sem principio cuamoo-se Forte da Sardinha, nome
memoria ua devoção do santo do seu nome, ao gloriosissi- talvez dil'ivado do seguinte:
mo S. Bernardo, em cuja recommendaçüo e applausos se A camara de S. Loiz em i 2 ele fevcreil'Q de 1680 escre
daria tortos os annos uma salva real no seu dia, que é a 20 vendo ao sargento-mór Antonio do llal'l'os Pereira dis e
ile agoslo, e por ljue Ct m/.(!, em que se funda a dita forta- estas palavras, que de algl!ma. forma esclarecem o ponto
leza, é ele S. Francisco, invocon tambem por seu poderosis- em qnestão.
simo protector a este 'g:orioso santo. )) «••• Sobre os indios, qLle Vmc. aponta se faça toda a di-

Tudo i to acl1il-se rueuciol'13do no auto de lctl1çam.enlo (til ligencia por se conuuzirem a Ponla de lotia Dias, por que
lJerlra" foito pelo escrivão da fazen la real J,pão da Silva Pe- conforme a infol;mação do Sardinha, os que lJayia traba
rcira, ém 30 do agosto de 020 (ride livro Registos OH IlJavam na peJra e haviam i·do com vmc..... lJ

a 1722 na camara municipal da capitGI). Já se vê que ora um feitor, rege te ou director da obra.
Disse o padre José de ~Ioraes, na obra já por ':ezes ci- S. DJárcos.-Esta pequena fortaleza está situada na coli

tada, CJue no seu tempo existia «a bat.eria da ilha de S. Fran- na mais elevada cl'uma elas linguetas, on pontas de terra,
oisco, de excellente artilharia cavalgada sobro nm bom ter- mais ao norte, que forma a ilha de S. Lui:t, fronteira a ba
rapleno, que corre ao lóngo com o canal, por onde neces- hia de S. :lla,rcos.

Dico: Yt. 1-27.
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Acba-se esta ponta em 20 28' 22" de lat. merid. e 4.Go Ootr'ora n'esae lugar havia um canhão que, diz o padre

31' de longo oCC. Jo é de Moraes, apelo repetido dos tiros dava noticia a cio
Pela sua elevação domina ao sul a fortaleza (]a Ponta d'A- dade do numero de vasos, que pretendiam commetler asua

reia, a emuocadDra do rio Ana, e descnrtina ao longe a barl':1.» Hoje sene para telegrapilo maritimo, e tem um fa·
capital da provincia; ao norte \'l~ o occeano: a leste as ilhas róI.
quasi fronteiras á capital, c mais ou menos proximas ao ter- Em 23 de janeiro de ·J8W foi ava1i;)L1o em 13:22SSS00
reno, que e estende da ponta uo BomOm ate a Guia, c fi- reis. Dista um terço de legoa da Ponta d'Areia.
nalmente a Norocste-Alcantara e terras contigua. Por aviso na Mj de 6 de março de 'i80õ foi expedida ao

.lã se vê que a posição não podia ser melhor escolhida, cidatJão José Gonc,alves ela Silva, o barateiro, a patente de
mormente estando sobre um monte ue pedra e areia, que governador deste Forte, passada em 26 ele abril de 180~,0

tem ·123 palmos de elevação. que menci·ooamos por andar a memoria deste Llcnemcl'iloc
ctualmente é cste o seu estado. pbilantropico cidadão unida a muitos actos rle caridade c

Construidu de pedra e caL não passa d'uma area de ter- desinteresse n'esta rrovincia.
reno, quasi circular, de 500 palmos, assentada em tcrreno Ponta el'Areia..-Este fórte, está na lat. mcrid. 20 2'9' 2'1"
pouco (;onsistenlc e cercada poe uma pequena, fraca, e es- e na longo occ. de 46° 31', e não se sabe ao cerlo quando
ueila muralha clc seis pés, e já em ml1itos lugares se no- foi eJiric::tdo.
tam estragos bem gr::tntJes. A camar:J de S. Luiz cm carta ele '18 de fevcreiro de 1080

No ~eu interior "tem uma casa, que serve de mOl':JLlia ao escrcvia ao govel'l1ador dizendo: «As our:Js da fortaleza da
ommandante do Forte, cle aquarlellamento ás praças eIes- Ponfa de João Dias, üom as novas ordens d@ v. s., Hslar·

tacadas c Lle arrecadação de varios objectos. gou por mão o Bargento-mór Antonio de Barros Pereira,
Arredado do Forte seis braças para o laeIo do sul está não sabemos se foi orL1ens de V. S. ou motu proprio, cem·

uma pequena casa, feita de obobada, onele se guarda a pol- tudo ficamos de accôrdó em ir mandando carregar paraclla
vora. pedra para que e tt;ja ao pé da obra, e seguiremo~no mais

O ~eu L1estacamento é de 7 praças, alem d'um segundo o que V. s. ordenar. »

sargento, e um cauo d·esquadra. Por earLa regia de 8 de outubro de 1691 consta, que o
Tem quasi semprc dois presos de justiça occupados na governador do Maranllão dava principio a esta fortaleza, com

fachina elo Forte. grandes difflculdados por falta de engenheiro, pedreiros, in·
Consta a sua artilharia actualmente de t3 peças, senelo elios de ser\'iço, materiaes e sal do reino.

L1I11a de calibre 3G, nove de 32, e tres de 9. - Pela carta regia de '17 de fevereiro de -1693 se participou
Na suns proximidatJes tem uma fonte d'agoa potí.l\'el;bem ao governador a remc"sn de quatro pedreiros cle alvenal'ia

perto elo mar no laL10 cio norte, obra muito antiga, e que e cautaria para continuação das obras das fortalezas, \'etlten·
dentro em hrevo tempo talvcz desappareça pois j,\ está mui- do cada um o10rnal de ;:iOO I~eis !
to arruinada, Acreditamos que esta obra on foi abanclon:lda 011 mal feio

A primeira notiL:ia, que C'nwntramos sobre este Fàrte, é tn, pOl:que em 27 de fevereiro de 1750 o governador Gon·
a seguint.e : . çaio Pereira Lobato c Sousa informou a sua magestade fidc·
• Em 21 dc março de ·1797 disse o ajudante ele ordens Luiz delissima, que « esta fortaleza se achava em grande p31'IC
AntolJio Sarmento cla Maia ao governador D. Fcmando An- abatida, porque sendo construi da em terreno arenoso eala·
tonio de Noronha «quc a vi.r;'Ía (te S. JJlarcos, onde S. exc. gadiço e sem firmesa, tenelo por alicerces uns paus, que
mandou proximamente tambem construir um forte, redu.cto ;)podrecendo com o tempú lhe occasionaram o abatel'em·se·
de fortiQcação, 6 mnito convenientc, porqoe d'aquelle lugar lhe os muros da parte do mar e- harpa, formon-se cl'e.l35
se descobre quasi toela í.l bal1ia de S. JUarcos, e por causa mesmas roi nas um rec.ife.')1
LIe sua grauL1e allura vê·se os navios cm mais de '16 leguas No anno de 1759 diz o padre José ele Moraes, que aio·
de distancia. » da tinha akaor,ado n'este lugar uma bonita e bem idcada

A artilharia, qllc guarnecia esse redocto, era a seguinte fortaleza S9b :.J !nvocação de Santo ti//tonio, \lque então se
n'es c tempo: acbara qU3si desfeita pelos embates elas anelas por serem as

3 canbões do ca1ibrc ·18 }Torlosom muito mtin estado. fundações sobre areia mais faceis· de cahir qne de lem·
Z « « a i 2 í ta r. » .

Ainda em 26 de abril de "799 dizia para a côrte D. Dio- Em ~H ele janeiro ue 11 i77 disse para a côrte Joaqnim de
go de Sousa «que era de grande utilidade estabelecer soli- Mello «que intentou fazer csta fortaleza em 1762, e cheuou
damante uma bõa bateria na restinga de S. lJlarcos em 10- a dar principio desmontando as muitas rui nas, ~ue ali ha·
gar ]a que ba dias pa:;sado se abateu com a invernaLia na viam'. » '.

))(Irreira, um pour.o mais acima. )l Nã{) coutinu~u esta obra pOl' Yêl' que as cort.inas, de que
Os padre da companbia de Jesus ahi levantaram uma 01'- acima fallou, duas vezes foram abaixo.

mida ob a invocação de São Marcos, a qual aiilda existia O ajodáute de ordens Luiz Antonio Sarmeoto da ~aia em
no tempo do governador Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, 14 de março de ·1797 disse o seguiote a D. Fel'Danclo An·
pois quando elle marcou o districto da vilIa de inbaes, tonio de Noronba: « O rerluclo ele Santo Antonio, fortifica·
fallou n'essa capella, oa olaria dos jesuitas (hoje da exm.n ção passageira, mandada fazer por V. exc., é o mais vania·
D. Anna Jansen) para pertencer a esse districto. joso posto por todas as razões, por que alem de estar Ião
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proximo ábarra para _a poder defenue~ ~o~ muita vantagem,Io~te as suas pretenções~ que e. recolheu ~ogo ao lal'3
tem tambem a de nao poderem os Inimigos atacai-o com nhao, onde fundou um forte no no ltapeoU1'u. »

grandefl'cnte'por terra, e seria sem duvida a maxima defe- Teve lugar esta edificação em 1620, com o fim de repel
a d'esta cidade, so.o dito 1"ed~tcto, em lugar de fortifica- IiI' o.s ataques uo -gentio, que embaraçava as plantaç.õe da

ção de campanha on passageira, passasse a ser construido cana de ass~lcar.

de pedra e cal, com o mesmo ri.scQ, que já teye, o qual era O almirante hollandez João Cornelles, qnando em lMI
um paralellogrammo vhomboidal, offerecendo um dos seu npoderou-se do Maranhão, fintoll em c'inco mil arrobas de
maiores lados para a entradn da barra e nm angulo obtuso <lssucal' os cinco proprietarios de engenho deste f(Jbrico, que
para dentro do canal. baviam na ribeira do Itapecurú, e com o prodllcto d ella

«O actual reducto tinha 5 canhões de calibr 18, dois reediQcoll e alargou este fÓl'te, que já então se achava em
de calibre -12, dois de calibre 9, tudo artilharia de ferro e grande estado de ruina, alem de inteiramen~e dt;sguarne-
cm muito mau estado. » ciclo.

Em oJ4. de julho. ele 182~. o destacamento, ahi estaciona- Em tão boa posição o achava o dito general, que sendo
do sob o commando do.z° tenente de artilbaria Manoel Joa- este fórte atacado em 'Í de outubro de 164.2 pelas tropas
quim Gomes, soblevou-se contm o presidente Bruce, e cons- commandadas por Antonio Muniz Barreiro" encontraram-no
tituio um governicho com <t denominação pomposa de fun- guarnecido por 70 homens c 8 peças de artilbal'ia.
la tem1Jo-l'a'r'ÍCt, sugeita á fltlda expedicional'ia do {regue- Foi edificado na margern esqoen]a do rio Itapecmu, uma
;ia do Rosario. legua abaixo da villa do Bosario, bavendo na foz do dito rio·

No dia 17 por ordem da pl'csidencia os fórtes de S. Luiz uma perigosissima caGhoeira, formada por grandes pedras,
c de S. Marcos cruzaram fogo contra esta fortaleza, incen- muitas já boje quasi todas derrocadas. (Vide ltapecul'ú,
diaram-ibe a casa da polvora, e obl'igdl'am os revoltosos a rio.)
abandonai-a. Apezar disto com bons praticos, na preamar, por ahi,pas-

Em 30 de agosto de 1827 o conselho de provincia oili- sam barcos á vela·e a vapor.
ciou ao ministro do imperio dizendo, que sendo mui fre- Foi reedificado em 1682 á custa de João de Sousa Solei
quentes os naufl'agios nesta costa e barra, era costume ac- ma, n0 goyerno de Francisco de Sá de Menezes, com a in
cendel'- e todas as noites nesta fOl'taleza ULlla fogueira como tenção, que realisou, de levantar uma casa. {órte sob a in
faról. vocação de Sallto Chrislo da Ser7-a de Sem'ide, da qual nem

Notava a inutilidade disto e dizia que os babitantes re- se quer existem vestigios.
clamavam com instanc.ia este faról, que podia ser construi- O fim desta casa fórte era defender os moradores do lu-
do pelo oitavo díl.S rentlas desta provincia. gar das correrias dos indios.

fiemettia o projecto e o plano do major engenheiro André Em 177i Linha ao todo seis peças.
de Andl'ada Braga, já realisado ahi ha muitos annos. N'esse tempo havia em todas as fortalezas 67 peças, das

Aoitava parte das sobras d~ls rendas da provincia, era o qnaes apenas 23 em estado de servir, e na cidade e na for
que a lei de H> de outubro de 1823 no art. 25 mandava Laleza de S. Francisco 324.8 balas.
pôr á disposição do conselho. HaYia então um só artilbeiro e esse mesmo cego, e um

Presentemente tem a forma circular com 22 braças de dia: unico engenheiro Manoel Feroandes de GoLlz « boníssimo
metro, é cercado com uma mm'alba de pedra cio paiz, la- (sic) homem, muito prompto para o serviço, o seu risco
vrada, com 29 palmos Q'altlll'a alem do alicerce, '1fJ.. de gl'OS- mnito aceiado e bonito, porem muito, pouca se.gurança em
sura e 9 de parapeito, sendo o terrapleno calçado de pedra suas obras.» (Omeio de 2·\ de janeiro de 1777 do go.Yer-
ea plataforma de lages de Portugal. nador Joaquim de Mello a Martinho de MeUo.)

Em 22 de janeiro de 184..0 foi avaliado em 20:29\~660 Pela carta regia de 31 de março de 068 sabe-se « que
reis. attenuendo ua magestade o achar-se casado ne ta capitania

Actualmente tem 22 peças de ferro a saber 7 de calibre o capitão de infaotaria, com exercicio de engenheiro, o dito
32, um de 18, treze de '12 e um de 9, todas montadas. Manoel Ferreira de GoLlz, e por consequencia ficar esLabe-

Ha no interior do fórte duas-casas, edificadas pouco dis- lecido aqui, e que sendo um est'rangeiro não podiam seus
tante uma da outra, e fóra ela fortaleza existem 23, sendo filhos subsistir sem uns rundos, que competentemente os
seis constl:uic1as de barro e cubertas de telha, e '17 de ma- podessem sustentar, lhe fazia mercê do posto de sargento
deira e com cobertura de palha, destinadas ás pessoas, que mór de infantaria com exercicio de engenheiro, e lhe doa
ne('essitam de banhos salgados. \'a para sempre a favor de sua familia a grande fazenda do

Nas casas do interiol' do fórte residem o commandante l1funim-mir'im vinculada em morgado, para que os seus des
eodestacamento, e.servem ellas tambem de armazem de ob- cendentes tivessem sempre uma subsistencia livre das casu-
jectos pertencentes á artilharia, e de paiol de polvora. alidades. »

Veta C'l'ttz.-Diz Berredo (.4 nnaesJu'storicos) que che- Em 12 de julbo do mesmo anno participou o govemador
gando á cidade de Belem (no Para) Bento Maciel, e « ar- que tinha já dado cumprimento a esta ordem.
dando nos desejos de occllpar o go\el'Oo da capitania, in- Em 21 de março de 1797 a D. Antonio Fernando deNo
tentou lograr as SQas esperanças pelos meios illicitos das r~nlla disse o ajudante de ordens Luiz Antonio Sarmento

.allerações do socego publico: mas ocapitão-mór Pedro Tei- da Maia:
xeira,_ que era tão valeroso como acautelado, desenganou de t( Este fórle, que defenõe a ribeira do Itapccurú deve ser
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reedificado e guarnecido de artilhel'ii.l, por ser um lugar fol'- Os inyasorc" francezes abi ti\"eram um {ól'te, que colloca·
te {} unico, ollde os defen ores (l'esta cidnLle se podem fa- ram sob-<l protecção de S. Jose, como se lê no 8wnrnurio
zel' fortes no ca'o de SCl' esta tomada. » do que (ez nestas terras do fJrasill\Ir. La Ril\"ardiere, por

Diz o capitão Francisco de Paula Ribeiro no Rofeiro da clle mesmo escripto no /órte de S. ÚÚZ ::\ 29 de dczcfI:bl'o
viauem que {e::. às (rontgiras da capifania do A/aranhão de 16i~.

e da de GO,1jrt: no U')]W de 1815, que ainda cntão se dii'isa- Diogo de Campos Moreno, na Slla obra por veze aqui cio

,"am «os fragmentos de um pequeno fortim, quc ha poncos tada, clJamou-o ltamlJaI'Jj, e diz Cjue neste fúrte entraram os
annos acaboD ue se arruinar, tendu sido gnJOdc pl'Ddencia portuguezes em 3 d~ dezembro de HH4.
I) haver-se canseI' 'ado, cou a que custava bem pouco, co- Di::sse tambem, que (lca\c1 leste á oeste com o (arfe de
mo chave uos sertões da capitania por ;-Iquelle bdo, pois SLTil1la Uaria.
que no caso de futuras precisões o auxilio da rereriuil Ctl- De lfapar.1J aLé o (orte de S. Luiz, que são () I'goas, ca·
I iLania nTIo permitliri;-l pas ar pai' ali GO!JLI\l vontado ele qual- minhartl sem[)l'c por ald'?ias de inL1ios Wo pomadas, que a
quel' poqUCWJ g'Da!'nição, que ali tivesse o mais pequeno bar'- caLla passo <.'llcontra\"JlTI 111ilhares de tupyn'amlJ~ls cl'aquella
co do pe cadores. » costa.

No tempo da I'evoloção do Billaio, sendo encarregado o Em cada illlleia assistia um fraocez nobre com If fi 6 sol·
primeiro tenente de engenheiros João Vito Vieir;-l da Silva dados, Dll.para salva-guarda dos imlios, ou de Cjuem osgo·
de fazer na villa elo Rosario as Fortifkações necessarias para vel'l1;-1va.
resistir aos rebeldes, por ordem ua presideneia deo prin- As terras aJjaccnles ao IO'l'le de S. José de ]fapnry roo
eipio ú reconstrucç:ío desta forlalezn em 184.0. Fez o por- r:lm as primeiras, qlle crp. iVIaranhão possuio a vice-prol'in·
tão principal, que não Linha, a coxia, um quarto para oID· cia ela comp:.JDhia de Jesus.
cial infaior, corpo de goarda, casa para o cammandante e QLwndo Alexandre de Moura partia para Pernambuco dei·
para o deposito de munições, calçoo a praça superior, cons- xou o c;-lpilão Antonio d Albuquerque commandando e.le
truio uoas pareLies para conter o atterro da praça,. duas pla- (ól'te, então goarneclido pbr õO praças.
tarormlls, tudo pela mouica quantia de 2:728;~980 reis, pelo FÓl'fe rio Apostolo ..lUcu'ldas.-Existe na cidadc ele AI·
que recebeu bem merecido louvores do marquez ue Caxias, cantara (vide \.lcal1tara.)
então presidente e commandante da5 armas. Fórfe de S. Jose de -Riba-mar.-Constn-nos, que anliga·

Ainda hoje existe, mas em abandono e roinas. mente ahi uouve uma forl;-lleza.
Acha-se assim descripto nos livros da thesoL1raria geral Em -1850 ainda existiam ao lado direito da igreja umas

entre os propl'ios nacionaes. peças ele artill13ri(l, levàdas p;-Ira ahi no tempo da revolução
« Forte da Vera Cruz de pedra e cal, situado na margem do Bnlaio em ,1839.

esquerda do HnpeCLlrú, uistricto da villa do Rosario, tem 80 Hoje essas peças Dcham-se ao redor do cruzeiro, Im'an·
braças de frente, norte a sul; alem dos vãos comprehendi- tado defronte da ermida de S. José.
dos em duas circurnferencias de 188 palmos cada uma, oc~ Parece-nos que é o mesmo (órla de S. Jose de Ifa/lar!/.
copadas por do os baluartes, que guardam duas praças d'ar- Encerramos este artigo dizendo, que em -18 de abril de
mas, e 23 ele fundo, Leste ii Oeste, cuja muralba tem sete HH3 o goreroador Paulo ela Gama disse ao conde das Gal·
palmos de grossnra e o parapeito tres.-Uma das praça. veas, que n'esta capit~lIlia hilvia (f. fortaleza, baterias, peças
d'armas tem 80 palmos ele comprido sobre 69 de ];-Irgo, en- desmo,ntadas, petrexos ele guerra, dispersos em dil'ersos
tre dous baluartes simicirculares de 188 palmos de cil'cum- lugares ou debaixo de telbeiros arrumados a qoe chamam
ferencia cadil um, e o outro 80 palmos de comprido sobre armazens, porem não havia um só soldado artilbeiro, nem
58 de largo entre outros dons baluartes simicircolares de uma pessoa íntelligDnte, que tiresse a seu cargo o trem de
44. palmlJs ele circumferencia cada um, com 2 arrnazens de guerra. »

33 palmos rle comprido sobre 21 de largó cada um enLre Frecheiras .-Igarapé, na terra firme, á mar·
as ditas praças d'nrmas, com urna casa de 78 palmos de gem esquerda do rio que forma a barra da Tutoya, defron·
comprido sobre 32 de largo por traz da segunda praç,a d'ar- te cla ponta S. E. da ilha da Caei1"Cl.
mas, c1iyidiüa em tres quartos, dos quaes, UI11 serve ele ca- Frecheirinhas.-Igarapé, que desemboca
pella, outro ele prisão, e OLltl'O com mirante para aquartel- cima uo precedente, defronte da costa meridional ela ilha de
];-ImenLo com outra pequena pl'aça de 22 palmos. » 19o·rollhon..

Foi avaliaelo cm vinte contos ele reis perante o juizo nll1- Fr"oguezias.-Grande tem sido desele muilos
nicipal cio termo do no ario no dia 16 ele abril de 1836. annos a \llcta e a confl1 ão, já para se Cl'earem novas fregue·

ltapary Ol~ S. Jose de ltapary.-Significa esta palavra ~ias, e já para se traçarem e descriminarem os seus limi·
indigena 1Jano de 1Jedm. Formam o indígenas uma especie teso
de esteira, tecida de varinha e paxiuba, com o que fazem A assembléa",pl'ovincial, inFelizmente, salvas as excepções,
as tapagens dos igarapés e curl'aes de apanhnr peixe. ha concorrido muito para -isto, e os parocl1os não tcm es·

Acharam neste lugar o qlle cbamam Gúnboa ou camboa, taelo longe desse campo, onde não predomina o bem publi·
di po ta pela natureza, e a im denominaram elles ltapar:lj co, e sim o espirita de partiLlo e o interesse individual de
a pl'isão já feita para os peixes. influencias ruraes, ás vezes bem peqnenas.

Chama-se a im a 1JOnfa de lerm, banhada pela baMa de Já "em de muito longe esta coofusão, apezar de em 2,1 de
S. José ao N. E. da ilha do Maranhão. julbo de 1772 Joaquim de Mello pedir a sua magestadequo
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36° J. S. ela Lapa e Pias ele . lUigncl.
37:1 N. S. elas Dôrcs elo Ilap curú-mirim.
38:1 . S. da Piedade do Coroa lá.
. 93 Santa Rita e Santa FilomeDa do Cod6.
40:1 r . S. ela Conceição e S. Jo é de Caxia .
1",(3 S. Benedicto de Caxias.
4·2" N. S. de azareLh ela Tresiuell'.l.
ft·3 3 São Josú das Cajazeira .
44" São Sebastião da Passagem-Franta.
4. '"o N. . da Conceição ela Manga.
46" São Bento de Pastos-Don.
473, São Felix de Balsas.
4,s° N. S. de Nazarelh do Riacbão.
4!J3 São Pedro de Akantara da Carolina.
tiOa Santa Thereza do Porto FraDCo.
5P Senbor do Bomfim da Chapada.
52" Santa Cruz da Rélrra do Corda.
533 São Benlo ele Bacurituba .
As freguczias do bispado comprebendem a da pl'o\'incia

uo Maranbão, já moncionadas, c tambem a- seguinte, elo
Piauby.

'54,a N. S. da Graça do P"I'nabyba.
55" N. S. dos Remedios do Burit)' dos Lopes.
:)6a N. S. da Conceição de Pedro Segundo.
573 N. S. do Desterro de Manão.
583 N. S. elo Bomfim do Principe Imperial.
59a Sant'Anna da Independencia.
Goa Santo Antonio de Campo-maior.
Q,l3, N. S. dos Remedios ela União.
62" N. S. da Conceição elas Barras.
63a N. S. elo Ó de Valença.
64:1 N. S. da Victoria de Oeiras.
6fS" N. S. dos Remedias dos Picos.
66" São João do Piallby.
673 N. S. do Carmo de Piracnruca.
6Sa São Gonçalo da Batalha.
G93, N. S. dãs Mercês de Jaicós.
70" São Raimundo Nonnato.
7I:I N. S. do Livramento de Parnagotl.
72a N. S. da Conceição do Corrente.
73" Santa Filomena.
74a Dom Jesus da Gurguéa.
7fSa Santo Antonio de Jel'omenha.
76a São Gonçalo d'Amarante.
77 a N. S. do Amparo da Therezjna.
78a N. S. da Conceição ela UbY(ja.
79a N. das Dôres de Tberezina.

FRE
determinasse, que os districlos uas villas, no\'amente crea
das, fossem tambem os dns fceguezias, não só para eyitar
tonle l~çõe , como tambem para melhor seniço da igreja.

Ne le omeio disse «que os moradores do districtQ ela villa
Yiçosa lIa Totoya eram fregllezes da parochia de S. Bemar
dn do P<lroabyba, distancia Wo grande, que tornavam-se pre·
ti,o Ires ou quatro dias de jornada para irem á sua fro
guezia; qoe havia no c1islricto da villa de Vianna freguBzcs,
que pertenciam á freguezia da capital, e onde nunca foi o
vigario, sendo isto ainda do tempo, em que a fregnezia da
rapilal comprehendia todo o descoberto. »

A freguezias da província são as seguinles:
ola . S. da YicLoria da .Calhedral.
2" N. S. .(la Conceição.
3" S. João Baptista.
~" S. Joaquim do Bacanga.
~" S. João Bapti ·ta de 'inbaes.
n" . S. da Luz do Payo elo Lumiar.

.73 S. José do Lagar dos Indios.
8" S. MaLbias ela cidade de Alcantara.
n" S. João de Cortes.

10" Santo Antonio e Almas.
W Siro José de Guimarães.
12" São Jofto BaplUa de EUl'Ill'llpu.
13" São Francisco Xavier do Tury-assú.
H" Santa Helena.
1õ" Santo Ignacio, do Pinheiro.
16" São Francisco Xavier de Monção.
17" São Bento dos Perizes:
183 São Vicente Ferrer ele Caj.apió.
193 N. S. ela Conceição de Vianna.
20" São José de Penalva.
21 3 Santa Mal'ia de Anajatuba.
22" N. S. ua Graça uo Arary.
233 N. IS. elo Nazaretb elo Baixo-Mear)'.
21~" São Luir. Gonzaga do Alto-Mearim.
25" São José do Preá.
26" N. S. da Conceição da Tutoya.
273 N. S. da Conceição de Arayoses.

' 283 N. S. da Conceiç.ãó das Barreirinbas.
293 N. S. ela Conceição do Brejo.
30" São Bernardo.
31 3 Saot'Anoa do Bnrity.
32" N. S. da I,onceição do Icatú.
333 N. S. das Dôl'es ela Cbapadinl13.
343 São Sebaslião da Vargem-Grande.
353 N. S. do Rosario.
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Gabarra~(Porto da).-Um dos portos de elesem- I/. Não bavenJo este campo jamais se. deve lOspera!' abu~

bal'que da vi!1a d'Anajatuba, distante d'esta tres leguas, o dancia e melboramento no artigo carne de varca, e coma·
qual fic:} intransitavel don1l1te o inverno. quelle campo bem cultivado se pode remediar não só opon·

Gado-bravo.-Pequeno povoado, pertencente á derado artigo como igualmente vitel/as e leites para ajudar
freguezia de Anajatuba. a mesma sustentação, e supprir ao hospital nas cOlll'alecen·

Gado vaccuna.-Desde tempos remotos, sem- ças em lugar de galinha, unico recurso. (Condições com qw
pre houve aqui na capital falta de carne de gado vaccum. José ela Costa e Oliveira se propoz a fornecer came, TIl

Em 7 de fevereiro de 1654 requereu o procurador do tempo de D. Francisco de Melio Manoel da Cama!'3, as qu~

conselho, « que a bem deste povo fosse ordenado, que se es foram remetidas ao senaelo da camara cm 26 de setelll
matasse em cada semana, ou em cada quinze dias, uma rez bro de 1806.)
por quanto havia já muito gado na terra, e bastantes con· Entre as condições está, que a carne seria vendida a3)
ventos e moradores, que passavam mal .. por falta de não ha- reis a libra e o facto ou miudo de cada boi 800 reis.
vei' carne. » Em 30 de agosto de 1817 matavam-se por dia ás voZ!~

NJarrematação do gado, que teve lugar em 7 de março seis bois quando 40 não seriam bastantes (oflicio uo jna
tl0 dito anno, compareceu Selnstião Domingues e disse, Almotacé João Rodrigues de Miranda.)
« estar prompto a picar carne para vendel' ao povo com a Antonio José Meirelles obrigou-se por contracto perantel
condição de lhe dar a camara, por um mez, dez ou doze camara a fornecer caroe ao povo, nos annps de 1817·-1
negros á sua custa para ajuntar o gado necessario, e tam- e 19 pelo preço de 40 reis a libra sugeitando-se à penad~

bem cabedal .para cpmeçar a comprai-o, sendo elevado o 6~OOO reis na falta.
preço ela libra ele carne de vacca a fI.O reis e a DO a de por- Em l!.) de janeiro de 1820 o capitão-general Silveil'a oli·
co, que mataria duas rezes por semana, sendo os camaris- ciou êÍ camara para eUa ir, no dia 2{~ do corrente, com ~

tas obrigados a fazer gastal; toda a caroe, ficando com a que dr. procurador-mór da fazenda, ao Itaqui escolber lugarpl'
restasse, dando-lhe balanças, pesos e casa paré!' açougue I » ra a pastagem e deposito de gado, que vem para oaçougm.

A camara não aceitou semelbante proposta. No dia 26 do Itaqui officiou esta commissão ao gOverD~

D. Antonio de Salles Noronha confessando tal falta, em fi. dor, dizendo que « sem impedimento de pessoa algulOl
de novembro de 1i80, officiou :j camara aconselhando, «que eram elles de parecer, que fossem todos os campos, tanb
ella orden9sse os seus Almotacés, que deixassem os com- cubertos como descubertos, que existem na fJ'ente da pra~

merciantes vender livremente a carne secea pelos preços, de ltaqui, entregues ao arrematante de carne \'erde Caell
que poJessem alcançar, em ordem a facilitar maior provi- no José da Cunba.»
menLo deste genero, » Presentemente ainda se sente muita falta de cm'oe, eqo!~

O preço arbitrado da -carne era então GOO reis a arroba elo existe gado, matam-se, termo medio, 30 rezes por d~.

no tempo, que os gados valiam menos. Por cada uma rez morta cobra a camara municipal oimo
Era tão boa esta negociação, que José da Costa Oliveira posto de DOO reis.

se compremelteu a dar de esmola 3:000~000 reis á Santa A camara tem 24 açougues, e percebe o aluguel men!!!
Casa da Misericordia, se arrematasse o contracto das caroes de D,$OOO· pOI' c~da um.
verdeg, que se devia findar em 31 de dezembro de f 810 ! Vende-se actualmente a libra de carne a f 80 e 200 reis.

Conseguia isto, porem pagou em pequenas parcellas, seno Gaióla.-Pequena povoação na margem esquel'dade
UO o ultimo pagamento em 31 de dezembro de '1813. rio Munim, notavel pelo destroço, que em 18íO sofTreram

Sobre o contracto anterior, derrama alguma luz o se- os rebeldes Balaios, quando éaminbavam para a villa uo Ib·
guinte extracto. pecurú afim de coadjuvarem :I revolta militar, que ahi ,.

«Nas terras de Nossa Senhora do i\'Ionte do Carmo, entre deu em H de junho do mesmo anno.
o Bomfim e o rio dos Cachorros, se acha um sufficiente cam- Galisli)..-Povoação perto da villa de Santo IgoacioM
po com os predicados ponderados na exposição, que junto Pinheiro, assim chamada por ser a habitação de muitos~

'e otrerece, que por ordem do illm. eXI11. snr. Antonio de legas.
Salllanha, chera do Estado, então mandei fazer, e o mesmo Ga:rneleira.-Pequeno riacbo na comarca de ()
SDr. passou a pedir o dito campo ao padre provincial e prior, xias. Nasce na fazenda da Bacabá, e depois ele percorrer
o qual não tinba a menor duvida em o ceder sendo para o espaço de f 2 leguas desagua pela margem direita 00 lia-
beneficio publico. pecuru, seis a sete leguas acima da v'lla do Coelá.
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Generos. -Em 23 de janeiro de ·1713 representon ram chamando capitanias. Quando a corôa colonisou suc
acamara para Lisboa pedindo a vinda de mais navios fio Por- cessivamenle por sua conta o Rio de Janeiro, Sergipe, a Pa
\O eI1bas, porque a falta d'elles havia trazido carestia de ge- rabiba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Maranhão, o Pará,
neros, pelo que se ,rendiam então o ferro a 30 e 35,$000 e mais adiante Santa Catbarina, e o Rio Grande do Sul, para
reis cada quintal, o aço .a i 28DOOO reis o quintal, a cera a alguma destas suas novas capitanias, nomeou desde prin
2~500 a libra, o vinbo para missas a 30~OOO rs. cada barril cipio ou pouco depois capitães-móres triennaes, e geralmen
de 5D em pipa, a farinha para ostias a i06000 reis a arroba te ficaram sujeitos aos governadores, e destes recebiam re-
eassim a mais fazenda. gimentos parciaes, quando os não traziam do reino.» i

Generoso e1nprestiIT1o.-Em H de a- O mais antigo regimento de capitães·móres de capitania
bril de i820 participou ao ministro Tbomaz Antonio o go- que temos encontrado, é o de 9 de maio de i609, dado ao
vernador Bernardo da Silveira Pinto da Fonceca haver o ci- da Parabiba.
dadão José Gonçalves da Silva «s~ prestado a sustentar o Balthasar de Sousa Pereira, nomeado capitão-mór do Ma
credito do real era rio emprestando com fr,anqueza e desinte- raohão quando em '1652 foi esta capi tania separada da do
resse a avultada quantia de 56:000~OOO reis sem premio e Pará, citou os artigos 20, 22 e 23 do seu regimento, em
nem limitação de tempo. » uma discussão qne teve com a camara de S. Luiz acerca de

José Gonçalves da Silva, por alcunha o lJarateiro, pres- jurisdicção ~; e Berredo cita o mesmo regimento 3, sem in
tOIl relevantissimos seniços ao Maranhão, e especialmente li ,dica!' comtuLio a sua data, nem dar idéa alguma das suas
humanidade paI' meio Lie notaveis actos de caridade aqui disposições. Longe disso, citou <lepois uma carta da cama
mencIOnados em varias artigos. \ ra de Belem a el-rei, na qual lhe representava que o capi-
Genipapeiro.-Igarapé nas immediações da 1- mo-mór não tinba regimento nem quasi jurisdicgão alguma,

lha dás Voragicas, o qual recebe as aguas dos campos de e dependia em tudo lia governador do Estado 4. E com er·
Anajatuba quando são inoundaclos. feito o mesmo Berredo diz param que o primeiro capitão-

Principiou a ser navegado em 1867 pelo cap.itão Ignacio mór a quem se deu regimento foi Marçal Nunes úa Costa,
Francisco de Sousa Ferraz, quando começou a cultivar a re- que o levou para Belem em 1674, accrescentando que teve
ferida llha fazendo por eIle passar os productos de suas então pouco exercicio, porque podendo usar delle somente
fadigas. na ausencia do governador do Estado, succedeu que este

Oseu ancoradouro é bom, e para o futuro será de gran- muc1Jsse a sua residencia ordinaria de S. Luiz para Belem
de utilidade aó primeiro districto da villa de Anajatuba. por aquelles mesmos tempos 5. O citado regimento tem a
Genipapeiro.-Igarapé que desemboca ao sul data de 5 de junho de 1669, por maneira que se MarçaI

da ponta S. O. da ill1a d'lgoronhon,. entre o de Frecheiri- Nunes só veio a tomar posse do governo da capitania em
nhase o de Frechei·ras,-distando d'este 2 a 3 kilometros, 30 de julho de '1674, como ainda assevera Berredo 6, resul
ed'aquelle perto de 2. ta d'abi que passaram-se mais de cinco annos dépois de des-
Geniparana.-Ig::trapé, que nasce na ilba do pacbado, sem que a tomasse, não Eabemos porque motivo.

Maranhão, e desagua na bahia de S. iJlar-cos. Adiante havemos de ver qU{~, porque o capitão-mór do Ma-
Gloria.-(riacbo).-Viue iJJi'ritiba. ranhão não tinha regimento, mandou-se-lhe d::tr um, basea-
GOIllJ.:na copal.-Vide Jutahy-cica. do no do Pará.
Governo.-Nos tempos coloQiaes foi governado Os capitães-Illóres destas duas capitanias, subordinados a

oMaranhão por ca.pitães-móres e capitães-generaes, ou go- principio ao governador geral cio Brazil, depois da separa
vernadures geraes. ção de 1624, o Gcaram sendo ao do Estado do Maranhão.

Todos elles tinham suas attribuições especiaes, e para Em 1652, extillcto este governo geral, e divididas as duas
mais esclarecimento das seguintes paginas julgamos acerla- capit::tllias, ficou cada orna com o seu independente; mas
do transcrever para aqui. o que podemos celher a tal res- este regímen duroCl apen~s até '1655. D·abi por diante COIl

peito na Reul:sfa T'rúnensal dú lnstirafo lbston'co e Geo- tinuaram os capitãcs-móres sLlbordinados ao governador do
gl'a1Jltioo do Brazil e nas obras dos commentladores Var- E lado até '175'1, em que foram definitivamente extinctos,
nhagem, João Lisboa, e c1e outr.os autores. sondõ o governo regulado lia m::tneira seguinte: o governa-

_dor geral uo Estado residia em Belem, e em S. Luiz um
Regimento e leis sobre capitães-mores. governador sLlbaltemo, que era ao mesmo tempo o com

mandante do regimento de linha da respectiva guarnição.
cA principio, diz o sr. Varohagem n::l sua Bistol'ia Ger::tl, O primeiro destes governadores foi Luiz de Vascoocellos

ao colonisar-se o Brazil, capitão-mór não queria dizer mais Lobo, qlle tomou posse a 28 de julbo do referido anno; 7

que chefe superior, quer fosse de uma frota ou esquadrilha,
quel' de um ou Imis estabelecimentos em terra, quer final-
mente daquella, e destes, como succedeu com Martim Ar- 1 Historia Geral T. 2° p. 79.

2 Termo de vereação de 15 de julho de 16M.
fonso. Os poderes de taes capitães-móres eram consignados 3 Annaes hisloricos n° 961.
em seus regimentos. Seguio-se a divisão da te"rra pelos do- 4 ADD. n° '1'104. Carla de 26 ue julho de '1662.

natar~o~, e a ~afla UI11 delle~, e aos outros a q~e~ a corôa : ~~~: ~: U~~: ,
depOIS conferia novas doaçoes de terras permlttlll que seI 7 Esla data assignalada Da EstaMstica do coronel Lago, e Da Po
intilulassem capitães-móres das suas terras que d'ahi se fica- randttúa lrlQ1'anhense de frei Fraucisco dos Prazeres, verificamos

Dico. Vl. 1-28.
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e o nltimo foi Joaquim de Mello e Povoas, sobrinho do mar- Outrosim não se intrometterá na administração da fazen·
quez de Pombal, que depois de servir nesse predicamento da real, que é da exclusiva competencia do provedor della;
desde i 761 até 1775, passou a 7 de agosto deste ultimo cl1mprindo-lhe somente promover o seu augrnénto, fiscali·
anno a governador e capitão-general independente, dividido sal' o procedimento dos respectivos officiaes, e a arremata·
pela ultima vez o antigo, Estado, e constituindo as capita- ção e cobrança dos dizimas, dando de tudo conta ao govcr·
nias do Maranhão e Piauhy oUÚo novo. nadar e a eI-rei (Cap. 7°).

Dada esta breve noticia, vejamos agora por que maneira Dous terços dos rendimentos da capitania devem ser ap·
procediam estes funccionarios no exeniicio das suas attri- plicados ao pagamento da folba civil, militar, e ecclesiasti·
buições, e comecemos pelo regimento de 5 dejunbo de 1669, ca, rateando-se, se forem insutlicientes;. o outro terço será
que é o mais copioso. remettido para o mesmo flm á capitania do Maranhão, em

Os capitulos 1°, 2°, 3°, ~o, 60, 7°, 8°, i3°, i4°, H;n, 24, quanto as suas rendas forem insufficientes (Cap. 20 e 21).
2~0, e 27°, ou contém disposições puramente regulamenta- Em ordem a obviar ás despezas arbitrarias que fazem os
res, ou reproduzem apenas as mesmas qne já vimos nos re- governadores, fica autorisado o pagamento dos seguintes
gimentos dos governadores sobre as formalidatles da sua funccionarios som(}ntc; a saber: em Belem, o capitão-mór,
posse perante a camara, e acerca da milicia, e forttllezas, um sargento-mór, um ajudante, o provedor da fazenda, o
conversão, captiveiro, e liberdade do gentio, protecção aos escrivão della, que o será tambem elo almoxarifarlo, um ai·
ecclesiasticos e missionarios, administração da justiça, des- moxarife, um olLvidor de capa e -escada, em quanto o não
cobrimento e exploração de minas e drogas, favor á agri- não houver letrado nomeado por el-rei, o vigario ela matriz
cultura, organisação da estatistica, e forma da corresponden- nomeado pela mesa da consciencia e ai'dens, dois capitães
cia com o governo do reino. O mais essencial, alem d'isto, de infantaria, dois alferes, dois sargentos, Ü'ito cabos, cento
é o seguinte: e dozj3 soldados, um condestavcl, e cinco artilheiros; e na

Os capitães-móres são subordinados aos go\'ernadores do fortaleza de Gorupú, um capitão, um alferes-tenente, um sal"
Estado a cujas ordens devem obedecer, mantendo com elles gento, um cabo, vinte soldados, e àous artilheiros, tirados
toda a boa correspondencia, e avisando-os de tudo o que da gnarnição da capitania. Todos os mais postos, alem dos
cumprir ao serviço, sendo que iguaes recommendaçõcs se supra-mencionados, serão reformados. (Cap. 17, '18, e 19).
fazem aos governadores. Estes não os podem tirar nem sus- O provedor da fazenda cumprirá e guardará os capitulos
pender do cargo, de que fazem preito e menagem na;mãos que neste regimento lhe dizem respeito, em quanto se lhe
d'el-rei, salvo na forma declar.ada no capitulo 30 de seu re- não. expedir regimento especial, de que se fi.ca tractando, e
gimento. para cujo fim deverá elle enviar traslado de todas as ordens,

Indo o governador em serviço á capitania, o capitão-mór e instrue.ções até enmo expedidas, addicionando-lbe o seu
far-Ihe-ha as honras deridas, corno a sen superior, o qual parecer, e o do capitão·mór (Cap. 28).
da sua parte terá com elle tambem toda a deferencia e res- Vagando qualquer emprego de jnstiça, fazenda ou guerra,
peito que cumpre ao sen cargo. Nos actos publicas tem as- o capitão-mór os proverá interinamellte, dando logo parte
sento abaixo do governador, e á sua direita (Cap. 26). ao governador para oste os prover na forma do seu regimen·

Contra o disposto no cap. 34 do seu regimento, costum:lm to, dando-lhe informaç7)es acerca das pessoas providas, cdas
os governadores nomear cargos de guerra em sujeitos qUê mais que estirerem no caso de seI-o, ficando porem Qdm·
vão áquella capitania a interesses particulares seus, e não tido que taes provimentos nunca fará em familiares seus
aos do rei, ficando por isso os capitães-móres como em sua (Cap. 15 e 19).
depenuencia. Pelo que ú capitão-mór não dará cumprimen- Nos actos de guerra, feita em defeza da capitania, ou por
to a taes ordens, cartas ou patentes, antes sim proe,ederá ordem snperior, tem o capitão-mór alçada para castigar os
segundo este regimento, pois deste capitulo se previne ao desobedientes com penas arbitrarias até dous annos de de·

I

governador para que o fique entendendo assim (Cap. 12). gredo, e quan~nta cruzados de multa, procedendo n'isso ju·
Só o governador pode e1ar terras de sesmarias, o capitão- dicialroente com o ouvidor, cujas sentenç~s assignará. Nes·

mór tem apHnas o direito de verificar quem as possue, se tas sentenças não pode o governador perdoar nem o de·
confirmadas ou não, e se não cnmpridas as condições ele gredo nom a multa (Cap. 10).
cultura e aproveitamento, e as mais com que foram conce- Sendo a desobediencia feita por negro i, com armas, e
didas (Cap. 16). "aoproprio capitão-mór, mandará este prender o delinquen·

Não deve intrometter-se com a camara, e obrigações pro_ te, e remettel-o para o processar ao ouvidor, que podeim·
pria do senado, antes favorecer todos os seus officiaes em por-lhe <lté pena ue morte inclusive, qu'e todavia se não dará
tudo o que Côr a beni da republica. Sendo-lhe porem ne- á execução, sem o cumpra-se !lo governador, e do ouvidor
cessario mandar prender alg~em da jurisdicção da camara geral do Estado. E sendo o delinquente peão branco, oou·
(como não seja juiz, vereador ou escrivão della) só por seu vi dor pode condemnal-o a a('.outes 011 degredo "até quatro
mandado poderá ao depois seI' solto (Cap. 9°). annos, e sendo pessoa de mar qualidade, só em tres anDOS

de degredo para fóra da capitania. Nas penas maiores, ba·
nó tambam em muitos documentos officiaes. Houve pois engano verá appellação e aggravo para o ouvidor geral do Estado.
manifesto em. Baena. (Compcndio das Eras, p. 239) quando dá a Nos casos porem de injuria pessoal ao capitão"mór ou de
extincção dos capitães-móres em 1753, e como primeiro governa- '
dor subalterno Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, que foi o segun- •
do, e tomou po se a 29 de novembro de 1753. 1 Este nome dava-se tambem aos Iadios.
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resistencia a ordens dadas em virtude do seu cargo, em gia pelo governador Sebastião de Ca. tro Caldas, em data de
tempo de paz, procederá o ouvidor da capitania em confor- 10 de março de I7iO, conferia aos capitães-mól'es das villas
midade da Ord. (Cap. ii). dh'ersas attribuições relativas á economia e regimen dos

Or~gimento da Parabyba (de 9 de maio de '(609) em corpos de ordenanças e vadios, mas intimnva-os expressa
dezesete capitulas, pouco contém digno de especial menção. mente para que se não intromeltessem nas cou a da jus
Além de disposições quasí semelhantes ás que acabamos de liça, visto que não podiam prender os seus subrlitos senão
\ler no do Pará sobre gentios, esta'tisticas, fortalezas, gente por causas militares, não sendo elles capltães-móres mais
de guerra, ecclesiasticos, provimento de empregos tIe jus- do que simples officiae.s milicianos.
liÇe1, e fazenda, faVal' á agricultura e commercio, notam-se -As camaras devem dar o melhor lugar aos capitães
as seguintes: móres, quando estes forem a ellas presidir ~\s eleições (Prov.

Respeite e mantenha a liberdade das eleições das cama- 8 jan. 1707).
ras, e faça por compor os bandos e parcialidades. Se toda- -O go\'ernador mandará postar ~ porta do capitão-mór
Ilia os officiaes tIellas praticarem actos contrarias ás leis, do Maranhão qllatro soldados da sua gllarda, determinando
parlicipe-o ao governador do Estado, e ao conselho da In- outro-sim que quando elle passaI' pelos corpos de guarda, a
dia, para se prover como (Ôr de razão (Cap. 9°). sentinella lhe tome arma, visto baver requerido o dito cu-

Não se intrornetLa nas attribuições dos officiaes de fazen- pitão-mór qlle se declarassem as bonras que Ibe competiam,
da. Sobre elles só tem o direito de advertencia (Cap. i 1). por não ser jo to que, governando na ausencia do governa-

Terá o capitão alçada no civel, nos bens de raiz ilté de- dor, fique privado das mesmas honras quando elle está pre
zeseis mil reis, e nos moveis até vinte;-e no crime, nos sente, sem o respeitarem nem lhe guardarem as prerogati
peões e gente/dã terra, eSCoravas, e gentios e homens livres \Ias proprias do cilrgo, sendo aliás jllStO que elle se distin
até doas annos da degredo e açoutes. Pode impôr até dez ga dos mais cabos que servem naquella capitania (C. R. i9
cruzados de multa em toda a qualidade d~ pessoJs (Cap. 1G). set. 1711).

Proverá por seis mezes os offic.ios de justiça, e fazend:l -São subordinados aos governatlores, e de\'em obede-
que vagarem, dando logo conta no governador, e a el-rei cer-Ihes (C. R. 7 fev. e 200ut. '17(4).
(Cap. '16). -O governador tIo Estado fará regimento para o capitão-

Segundo o sr. Varnhagen 1., o vice-rei conde de Obidos mór do Maranhão, conformando-se quanto fôr possi\'el com
deu aos capitães-q1óres um regimento em treze nrtigos, da- o regimento dado ao do Pará, visto representar aquelle que
lado em o 1° de outubro de 1663, e robrieado pelo secre- esta\'a servindo sem o ter, sendo-lhe aliás intlispeosa\'el para
tario Bernardo Vieira Ravasco. As suas obrigações se resu- se poder regular, e livrar-se de contendas, quando o go\'er
miam na inspecção das tropas e fortalezas, e na protecção nadar passa de uma pi:\ra outra capitania (Prov. 7 julho
as autoridades civis, financeiras, e jud iciarias. Probi biam-se- ol7 Hi).
lhes a conces.são de sesmarias. --Não podem prender pessoa alguma, senão por culpas

Nas leis extravagantes pouco se encontrà a respeito dos militares, esteja ou não o governador presente na capitania.
capitãeS-inÓres. Eis o mais essencial: (C. H. 18 maio 01720).

-Foi-Ibes probibido intromettercm-se nos negocias da -Os capitães-móres das vi/Ias podem ser presos e pro-
fazenda real, e é caso porque se pergunta nas residencias. cessados pelos ouvidores, pois não tem os privilegias dos
(Alv.6 ag. 16'16.) de c~piti1nias, e estão sujeitos ás penas como qualquer pes-

-Sendô Antonio qe Albuquerque Coelho ue Carvalbo soa do povo (Pro\. 27 ... i72'I) I.

capitão-mór do Pará, representára que, residindo o gover- -Os do Maranhão e Pará, fallecendo o governador, fica
nadar naquella capitania, ficava muito cOi1rctada a jurisdic- 1'50 go\'ernando, cada um em sua respectiva capitania (Prov.
ção dos capitães-móres, e não menos rcJuzitlas as propinas 1·1 maio t727).
que lhes competiam da arrematação dos dizimas '(C. R. 20 '
ou!. t690). Regimento e leis sobre capitães generaes ou governadores

O d . tI I d . . geraes.
-:- S OCeara po em ser suspensoll pe o governador e

Pernambuco, se se comportarem mal (C. R. 28 mar. I693). Regimento .de '14. de abril de 1610, dado á André Vidal
-Não podem fazer ao gentio, senão guerra defensi\'a (C. de Negreiros. gorernador geral do Estado do Maranhão e

R. H jan. nO!). . e Grão Pará, em cincoe[Jta e oito artigos.
-Durante a loco-teoencia de Fernão Carrilho, deviam Nos seus Annaes cita Berrado doos regimentos, que se

trocar entre si as duas capitanias, por assim com'ir ao ser- expediram antes deste, a sabei', o que se deu ao go\'erna
viço (C. R. 28 jan. 1701). doI' Francisco Coelho de Carvalho, quando em I624 se creoll

-Não lhes compete o p.rovimento dos postos das orde- pela primeira vez o Estado; e o de Ruy Vaz de Sequeira,
nanças, e sim ao governador. (C, R. 24· jan. I 70~). citado tambem paI' este me mo go\emador em uma carta

Ogovernador de Pernambuco, com assistencia do ouvi- escripta á camara do Parú em 17' de· maio de i 664. Ne
dor, organisará um regimento por onde elles se regulem nhum dcllcs ainda nos foi possi\'cl encontrar, e presumimos
(e. R. () out. i 706), " que seriam antes 'meras instrucções, corno tantas outras que

-O regimento organisado em virtude d'aquella carta re- se expediram depois, a cada novo despacho.

I FaHa a designação do mcz no livro donde copiamos esta pro-
I H. G. T. 2° p. 79. visão.



226 GOV GOV

..

Os artigos 1 e 2 dispõem que o governador tenha espe- Exercer jurisdicção sobre o mesmo ouviuor, e provedor
cial cuidado com a capitania do Ceará, mandando explorar da fazend~ nas culpas que commetterern, e em que couber
as minas de prata que constava haverem os Hollandezes fa- a pena de morte natural ou civil ou cortamento de membro,
bricado neHa, promovéndo paz e amisade com os gentios, mand:lDdo devassar delles com parecer dos vereadores mais
alistando a gente de serviço, etc. velhos, e sobreestando todavia na sua suspensão, prisão e

Nos artigos 3 e 58, isto é, no principio e no fim do re- remessa para o reino até vir decisão do mesmo reino, salvo
gimento, recommendam-se-Ihe muito as cousas tocantes á havendo perigo 011 escandalo na mora (arr., 41).
propagação da fé, que era o principal motivo por que el-rei Julgar conjunctamente com o ouvidor, e em conformidade
o mandava áquellas pal'tes. Nos artigos 4, 5, 6, 8, e 42 até do regimento deste, os crimes commettidos em tempo de
M trata-se largamente das materias tocantes ao culto divino, guerra por capitães e officiaes (art. 27).
missões, c,onversão de gentios, seu captiveiro, resgates, des- Conceder alvanís-para os culpados se poderem livrar por
cimentos, aldeamentos, serviços, salarios etc. procurador-de busca aos carcereiros-de fintar para obras

Este regimento contém mais as seguintes: publicas lias conselhos até cem mil reis- para se seguirem
O governador terá vinte homens commandados por um appellações e aggravos ainda fór_a do tempo da lei-para se

cabo para sua guarda, tanto em tempo de guerra como de paz entregar fazenda de ausentes até á quantia" do duzentos mil
(art. 21). . reis-para se poderem .provar pelo prova de direito com·

Vigiará sobre o estado da tropa, armamento, munições, e mum contractos até cem mil réis-de fiança com as mesmas
fortalezas nas diversas capitanias, alistando.e armando os ciausulas com que os concedia o desembargo do paço; e
moradores das ciclades, villas e lugares em companhias de finalmente conceder provisão ao procurador regio do dis·
ordenanças, ol.Jrigando-os a fazerem exercicio nas dilJeren- tricto do seu governo para poder àemandar os obrigados ou
tes armas, pagando-lbes os soldos, e guardando os privile- devedores da fazenda (art. 32).
gios áquelles que os tiverem (art. 6, 17. 20, 26, 28 e 29). Assignar o lugar onde os degradados par:.a aqllelle Estado

Ordenará o governo de todas as povoações e lugares exis- compram as suas sentenças, podendo nomeaI-os parã ofi·
tentes, ou que para o futuro se crearem, com os mesmos cios de jllstiç.a e fazenda, comtanto que não tenham sido
amcios, e pela mesma maneira, que se usa no reino, pro- conàernnados por furto, falsidade, ou outros crimes de ruim
vendo os de justiça.e fazenda que vagarem, como o fazem os exemplo (art. 35).
mais governadores das partes ultramarinas, preferindo os Perdoar os malfeitol'es e mamalucos foragidos por causa
criados (l'el-rei, e dando-Ibe logo conta, com todas as infor- de ferimentos e óutros crimes, que o acompanharem li guer·
mações necessarias sobre os mel'ecimentos dos indivirlllos ra, comtanto que não sejam criminosos de morte, ouvindo
nomeados afim de serem providos de propriedade (art. .... sobre isso o onvidor, com qnem para esse fim conferBncià'
e 22). rá pelo nalal e enc.loenças, sem todavia ser obrigado a se·

Não pollerá comtudo crear· de novo offieios e postos de guir o sen voto (art. 36).
milicias, salvo, qnanto a estes ultimas, em caso ele guerra, PromQ.ver a barmonia entre os seus subdit.os, o respeito
reformando todavia os officiaes sem soldo, logo que ella fôr e obediencia ás leis, e a emenda e reformação dos costu·
acabada; nem outrosim augmentar os vencimentos e ordena- mes, evitando os peccados publicas e escandalosos, casti·
elos aos existentes, nem dar praças mortas e entretenimen- gando os culpados tanto nacionaes como estrangeiros, e re·
tos (art. 33). movendo os mais turblillentos de umas para oulras capila·

Inspeccionará o procedimento dos officiaes de justiça e nias, onue sejam menos nocivos, e não possam formar par·
fazenda, obrigando-os a cnmprir as leis, e as ordens sope- cialidades (art. 7).
riol'es, e dando conta delles (art. 24.). Fiscalisar a arl'ecadação e distribuição das rendas reaes,

Deverá respeitar a jurisdicção dos donatarios, prelados, c o procedimento dos o!fJciaes de fazenda, cbamando-os á
e ecclesiasticos, não cOBsentindo tambem que elles usurpem sua presença e exigindo l1elles as informações de que pre·
a sua, e a dos magistrados. Em caso de excommllnbão, o cisar, propondo as reformas necessarias nos seus rl'gimen·
ouvidor conhecerá do aggravo della (art. 24, 3,1 e 34). tos, fazendo pagar a todos os funccional'ios pelos dizimos

Compete-lhe mais: ou outras quaesquer rendas, e nunca tocando na fazenda dos
Emprazar para vir á 5ua presen~,a, suspender, e nomear defllntos e ausentes, sendo preferível, nos casos urgentes,

substituto, durante a suspensão, aos capitães das capitanias o recurso aos emprestimos (art. 12, i3, 14, 23, e 25),
que praticarem violencias e extorsões, negarem appellação Prom0ver a agricultura, vendo se as terras dadas e re·
e aggravo para o ouvidor, e não quizerem receber carta partidas foram <Jproveitadas segnndo as condições, marcan·
testemunbavel ouvindo o governador o mesmo ouvidór so- do o praso de um anno para o serem, se ainda o não estio
bre o caso, e dando conta a el-rei (art. 30). verem, sob pena de devolllção, e dando a quem as cultive,

Observar e fazer obserVai' as leis relativas á administra- assim as cab.idas em commisso, como as devolutas, ficando
ção da justiça, vigiando que li ouvidor cumpra exactamente urnas e outras doações sujeitas á confirmação regia. Tudo
o eu regimento, e dando conta delle a el-rei (arl. 9 e '10). isto porem só se entende com os moradores do Eslado-

Decidir os conOictos de jurisdicção, e outras ql1aesquer porque as datas dos que residirem em paiz estrangeiro, de·
dilTerenças que se suscitarem entre o mesmo ouvidor, e o vem ser-lhes para logo tiradas; esperando-se pela resolucão
provedor da' fazenda, julgando-os afinal, e dando appellação do conselbo ultramarino quanto áquellas que pertencerem a
e aggl'avo para o reino (art. 10). individuas residentes no reinõ (art. 15 e i8),
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Prover sobre a conservação das matas e madeiras pro- nição dos delictos, segundo as formas estabelecidas para os
prias para constrocção na\'aJ, reservando-as para a corDa processos. (Provisões 23 jLll. 1733, e 7 jan. 002, avo 3t
(art. i6). mar, 1808, resolução 9 novo '1801, e art. 24 do regimento

Promover o commercio, procurando que os moradores de 16 oul. '1807, dado ao governador do Rio Grande do
paguem as soas dividas, e preca\'endo as falsificações que Sul).
costumam fazer no peso e qualidade dos assucares. Para -Não mandarão presos para o I'eino, com culpa' forma
obl'iar a este mal fará junta com o provedor da fazenda, ou- das, sem permissão expresssa d'el-rei, por causa das gran
\'idor, membros 'ela camara, e cidadãos, lavrando-se termo des \exações que dahi vem aos me 'mos presos (Alv. i8 jan.
do assento que se tomar, e pondo-o em execução, se lhe 162!1,).
parecer conveniente (arl. 7). -Acerca dos processos podem exigir informações dos

Obstar ao commercio dos estrangeiros em qnaesquer por- juizes respeúivos, mas sem intrúmetterem-se na admini tra
tos do Estado, procnrando inclinar os Indios a que antes o ção da justiça, mandando sustar davassas, prender, e pagar

, façam com os portuguezes (arl. i9). dividas (C. R. 7 oul. '1709, e 6 ag. 17HS).
Organisar annualrnente a estatistica civil,,finauceira, e mi- -A administrac:,ão da justiça é independente dos gover-

lilar do Estado (art. 37). nadares (C. R. t3 mal'. i7'12).
Proceder nos casos omissos e·urgentes, com parecer do -Não podem suspender os ouvidores d'America (C. R.

pro\'edor, ouvidor, e mais pessoás que jLllgar conveniente 22 jan. 1623).
ouvir, lavrando-se termo do qual conste o voto de cada um, -Em assumptos de justiça não tem jurisdicção alguma
eprevaLecendo sempre o seu, em caso de discordancia (art. sobre os ouvidores, e estes não tem que dar-lhes contas
40), _ (Prov. 26 maio 1732).

Executar o que se deliberar nos casos omissos em junt:J -Não podem sospender o cnr:>o das causas pendentes
com o ouvidor, provedur, vereador mais \'elbo, sargento- (Prov. 30 set: 1783). .
mór, e os prelados das religiões nas cousas pertencentes á -Nem tomar conhecimento dos negocios civis, ainda mes
igreja, comtanto qllC as deliberações não vão de encontro ás mo como regedores das justiças, salvo no de jurisdiéçãO
leis do reino, e á do captiveiro elos gentios (art. 57). voluntaria ·(C. n. 30 sel. 1769)

Ha mais algumas disposições para que o governador dê - Nem suspender ou prender sem causa urgente os ma-
conta dos acontecimentos por. todos os navios, e só cumpra gistra'dos, os quaes também da sua parte não Ibes faltarão
as ordens que lhe fm'em por intermedio do fonselho ultra- com o I'espeito devido. Por quaesquer abusos neste parti
marino (arl. 25, 38, e 39). I cular serão os gO\ ernadores responsaveis por soa fazenda

-Os governadores podem prorogar por mais um anno (Res. 10 fev. 1798).
os alvarás de livramento e cartas ue seguro, ouvindo o pa- -Não se intrometterão com os degradados que vão para
recer do ouvidor (Alvará 27 abro 1702). o Brazil (Ah'. 13 seL 17'11'».

-Foram éluctorisados a suspender e remetter para Lis- -Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador do
boa os ministros de letras que perturbarem a boa ordem Grão-Parü e' Maranhão, foi éloctorisado a suspender, e até a
indispensavel em um E tado nasc.ente, a que até então faltara rebaixar dos postos os officiaes militares de qualquer gra
toda a civilisação, que ora se p'rocura dar-lhe, ficando para duação que perturbassem a boa ordem, e a substituil-os ín
este 001 ampliaQa a jorisdicção que tinham peLos antigos re- terinamente dando conta a el-rei (Alv. 7 jul. i7(7).
gimentos (Aviso 7 jul. '1757). -Os governadores podem dar as serventias dos officios,

-Presidem ás juntas de justiça, e nomeam os membros mas a propriedade só el-rei (Alv. 3 dez. :162:1).
dellas (Cartas regias 20 out. OÕ3, 28 ag. 17J.i8, e 4 fev. -No provimento dos postos de ordenanças, milicias, e
1777). tropa paga ou regolar, procedem de confurmidade com o

-Nem os-governadores; nem os capitães-móres poderão disposto na carta regia 24 janeiro f.704, alvo 18 oul. J709
ter quaesquer pesso,!s em prisão por mais de oito dias, sem provo 20 novo -1.749, 20 ouL 1787, tO jun. 1791, 28 maio
os remetLor á justiça. Se tal fizerem, como costumam, por '179õ, alvo 20 jun., 2 e 17 dez. 1802, e provo 29 oot. de
tlesaITeição, e ootras caLlc::as illegitimas, o ouvidor processará -1804,.
os presos, ou os soltará immediatamente, segundo o mere- -Aos governado'res de Pernambuco amplioo-se a um anno
cerem (C. R. :1 0 dez. 172'1). ~ o prazo dos provimentos interinos tIos offieios de justiça e

-Não pouem desterrar 00 exterminar'para fóra da capi- fazenda que podiam dar, em virtude cIo art. 18 do sen regi
tania quaesquer pessoas contra as quaes não haja seoten- menta (Prov. 1-1 maio 17 t2, e 13 set. 17(3).
ça, como costumam fazer, movidos de paixões particulares -Aos do Rio de Janeiro permrttiLl-se, para promoverem
Qdem). ~ a exploração das minas, que podessem nomear'o fôro de ca-

-Não farão pris'ões arDi trarias, chamadas de lJotencia, valleil'o fida'lgo em cem pessoas, o de moço da camara em
em paizanos, nem mandal'ão sabir para Angola ou qualt!uer outras cem, e o habito de Christo em dezoito, vencendo estas
outra parte a pessoa alguma, sem preceder sentença con- a tença de vinte a cincoenta mil reis, comtanto que bouves
demnatoria, devendo deixar sempre aQs magistrados a pu- sem todas servido nas minás (C. R. 2 jan. 1640).

. -Aos do Grão-Pará e Maranhão probibio-se a concessão
I Ambas estas cartas regias foram expedida~ por occasião de dos habitas de Christo, que costumavam fazer, não só por

mias prepotencias do governador Bernardo Pereira de Denedo. ser tal concessão contraria aos definitorios, como porque a
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frequencia della os tornava menos estimados (C. R. 6 fev. cessor, são sequestrados de seus bens (C. R. W nor. 1038,
t6(2). e 4. março 1639).

-Estranhou-se a um delles o baver creauo um novo lu- -Não podem levar os filhos c msigo para os lugares dos
gar de e crivão de orpbãos, regalia só pertencente a el-rei, seus governos nem consentir" que lá vão ter (C. R. 10 rc\'.
precedendo as informações necessarias. Mandou-se abolir o i 612).
lugar (C. R. t 8 novo 1(00). -Os governadores do Brazil não podem ir ás di\'ersa

- landou-se a Fernão Carrilbo, loco-tenente do governa; capitanias, sem licença d'el-rei, e devom sempre Tesidir na
uor do Maranbão, repor os soldos pagos a varios oficiae cidade do Salvador (C. R. i 9 mar. t 6t 4, e ah'ará 2·1 fel',

qlle proveu em po tos que vagaram, ou creou de novo con- 1620),
tra o dispoiito nas leis e ordens regias (C. R. t 7 GUt. e -1 t -Não podem delegar os seus poderes em outras pessoas
novo 1702). (C. R. 22 set. 16'(8).

- ão podiam pa Silr al\'ara de reforma aos militares, -As camaras não devem representar a seu favor, e lan·
oaiciaes ou soldados (C. R. 5 out. 1672). do elles ainda em exercicio, e á do Maranhão se estranhou

-Nem prover os postos militares (Oec. 200ut.17(0). o havel-o feito (prov, 18 maio P3t).
-Nem augmentar' os ordenados de qUiJe~quer emprega- -Os governadores não mandem presentes aos membros

dos (C. II. 17 jan. 16-12). do conselho ultramarino (av. 7 e 8 novo '17(9).
-Nem dar as serventias dos afficios de justiça sem ouvi- -Não consintam que se tirem os seus retratos para se·

rem os ministros respectivos (Prov. [~ out. 1740). rem collocados nas camaras ou 'em outros quaesquer luga·
-Nem dar licença para advogar, por ser isso da exclu- res publicas, pelas ruins eonsequencias qlle dahi resultam,

siva competeocia do consellJO ultramarino (Idem). Se alguns o merecerem por Sllas virtudes, as canmas ore·
--Nem prover as sel'ventias dos oficias dos defuntos e presentem pdmeiro a el-rei (prov. 27 no\'. 1688).

ausentes, o que é da competencia do respectivo provedor, -Acabado o tempo do seu governo dão residcncia (alI',
porque tocam á mesa da c,)nseiencia c ordens (C. R. i3 seI. 9 abr. 1022).
1715 ao governador de Pernambuco). Este meio das residencias, empregado como garantia em·

- Tem prover os oficias em seus criados (Pro\'. 6 set. caz contra a prepotencia dos governadores e capitães-móre ,
i 716). e applicado tamhem a outros funccionarios de inferior jerar·

-Permittiu-3e-Ihes o commercio (Resol. 26 novo 170Çl). chia, ficará bem conhecido com a leitura da provisão de II
-Foi-lhes prohibido o eommercio, bem como aos capi- d março de 1718, cujos capitulas, em numero de trinta e

tães-móre , oficiaes de justiça, fazenda, e guerra, de capi- um, vamos aqui. dar em substancia. Na qualidade de gover
tães pal'a cima (n~o comprellendendo todavia a probibição nadar e perpetuo administrador das tres ordens militares
aOii de ordenanças), sob lJena de nullidade e confiscação, nos de Christo, Aviz, e Sant'Iago, eI-rei, pela referida provisão
termos da ord. do Iiv. 4" til. 15. aIv.28 maio 164.$. provo que encontramos registrada nos livros da camara da cidade
27 jon, 1671, e 27 fev. 1673, alvo 3·1 mar. '1680, leis 2n de S. Luiz, a mandou tirar 'de Christovão da Costa Freire,
agosto, e 3 set, 1720, e i3jao. 172[... , e provo 25 abro {738, governador e capitão-general do Estado, por FranGi'coGal·
20 .ion., i e 3 fev, 17H. vão d'AlfonselJa, ouvidol' geral do Pará, o qual devia pro·

Da CUl'tiJ régia 3 dezembro 1691 consta que o governa- ceder á syndicancia tanto em Belem como em S. Luiz, do
dor Antonio de Albuquerque CoeIl1o de Carvalho queixou- modo seguinte:
se a el-rei de se lhe haver prohibicJo o commerciD, na falta Logo que receber a provisão apresental-a-ba á c.amarares·
de cujos proventos não tinha com que sllstentar-se decoro- pectiva com escrivão de sua escolha, e mandará opregoar
samente, a não se lhe aogmentar o ordeo::ldo. Em seu con- pelos lugares que lhe parecer em como vae a devassar do
ceita a permissão do commercio aos governadores, redon- procedimento do governador para que quaesquer pessoas
dava em benefivio do Estado, pelos descobrimentos e em- aggravadas o possam demandar.
prezas a qlle os estimulava. A residencia termlOar-se-ha dentro de trinta dias, adrertin·

-Não podiam taxar preço aos generos e fretes (alv. 28 do-se que durante elles não estará presente nem na terra o
maio t 6108). governador', pelo contrario o processo SÓ começará depoi

- cabado o seu tempo uevi:lm remetter ao governo su- da sua partida para a corte.
premo da metropole um relataria ou diario dos negocias Omesmo governador deixara procurador, que responda às
mai grave que haviam tractauo, bem como dos que fica- citações que se lhe fizerem antes da sua partida, e fiança
vam pendente, sem o que, não se lhes pagaria o soldo do abonada para por ella serem pagas as condemnações que
anno (Dee. 30 seI. Hi28). solJI'er nas demandas propostas.

-Compete-lhes a suprema inspecção de todas as escolas O ol1vidor inquirirá por testemunhas aos oili iaes de jus·
(C. R. 19 ag. e :J set, 009). tiça e fazenda, e aos das camaras, e algnns homens princi·

-Podem em caso urgente, fazeI' guerra o[en iva ao gen- paes que razão tenham de saber do procedimento do yn·
tio selvagem, dando depois conta a el-rei, m:lS sem irem dicado, em numero de trinta pelo menos, alem das referi·
em p SSO:l a eHi! (Carla regia H jan. 170-1, e provo 8 maio das, escrevendo-se os seus ditos pró ou contro, e pondo-so
t 73:2). todo o cuidado em que nenhuma se ül1sente, esconda, ou

--Os que sendo rendido, não se recolbem immediatameo- intimide da parte do governador. Alem das testemunbas do
te ao reino, e na mesma embarcação que lhes leva o suc- processo, o ouvidor tomará informações extrajudiciaes, o
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debaixo de juramento e segredo, das pes~oas que lhe pare- Se foi causa de algum alvoroto ou levantamento no poro,
cerem de mais confiança, remettendo-as depois com a resi- ou se para isso foi medianeiro, ou se podendo estorvai-os,
dencia. deixou de fazei-o.

Vindo o governador ou qualquer outra parte com suspei- Se proreu algumas serrcntias rle officios por particulares
ção, tomará por adjuncto algum letrado, e na sua falta qual- respeitos em pessoas que não eram benemeritas.
quer p~ssoa das da goveroança, com a qual procederá afi- Se dissimulou aos ministros de fazenda e justiça, fl a ou
DaI. tros quaesquer officiaes algumas culpas em seus cargos, e

Terá alçada para julgar sem appellação nem aggravo até os não advertiu e reprehendeu, e porque respeito.
~ezeseis mil reis nos bens de raiz, e vinte nos moveis, isto Se outrosim dissimulou com alguns malfeitores e pessoas
u'aquellas cousas que quaesquer pessoas pedirem ou de- revoltosas e grejudiciaes, e não procurou que fossem pre·
mandarem ao dito governador, dentro dos trinta dias, e não sos e castigados.
concluindo os feitos no referido termo, os mandará para o Se'pedio emprestimos, ou fez compras, trocas ou contrac
reino para se nc\les proceder como nos de maioqalçada, tos com algumas pessoas que tiverem requerimentos peran-

Nestes, e nos feitos crimes, intentados contra o governa· te elle, ou se por força e poder de seu cargo obrigc1u al
dor, processará até arrasoar-se afinal, e sem proferir n'elles guem a qoe lhe emprestasse, ou lhe vendesse algumas fa
sentença, os remettbrú ao conselbo ultramarino, para ai-rei zendas contra sua vontade, e por menos de seu jllStO preço.
os maodar despachar por quem Ibe pare,cer. Se tomou mantimentos ou outras cousas sem as pagar,

Eis aqui agora os capitulos porque se perguntava: ou fiadas contra a vontade de seus donos.
Se guardou justiça ás partes no que tocava ao seu cargo Se' mandou que ningoem 'vendesse mercadorias, até elle

ou se por peita, odio ou affeição deixou de a fazer, ou a vender as suas, ou obrigou alguem a que Ih'as comprasse,
dilatou. em que forma, e porque preço.

Se observou com pontualidade as ordens regias, e em que Se fez quaesquer outros tratos é contractos prohibidos
tempo as recebeu, para que se possa ver se retardou a sua pelas leis, 'ordens, e provisões regias.
execução. Se por si ou terceira pessoa os mandou fazer aos lugares

Se impediu aos officiaes de justiça, e fazenda fazerem defesos pelas leis, em que tempo, e porque causa.
seus ameias, intrometteodo-se no que a elles Ibes pertan- Se fez trabalbar alguns bomen.: livres, ou escravos :Jlbaios
~i~, e se cbegou a prender ou suspender alguns, a porque em seu serviço, sem Ibes pagar direitamente seus salarios.
canSa. Finalmente se viyeu com escandalo, ou tomou alguma.mu-

Se fez guardar e manter a jurisdicção regia, ou se a dei- Iber casada, e teve trato illicito com ella, ou se fez alguma
xou usarpar pelos ecclesiasticos e dooatarios. força oá violencia ás mulheres que com elle tivessem ne-

Se tomou :J dos mesmos ecclesiasticos e donatarios~ ou gocios.
deu ajuda e favor para isso. Quanto á substituição dos governadores, por fallecimen-

Se deixou de acudir com soa composição ás desavenças to, 311sencia ou outros impedimentos, eis o que temos po-
suscitadas entre os ecclesiasticos. dido encontrar.

Se proveu na zuarda e defeza dos fortes, e do Estado, -Succedendo fallecer durante o seu governo, podia no-
nos agasplhau0s para os .soldados, e na ordenança e arma- mear ~o seu soccessor até el-rei mandar outro (C. R. '2 jan.
menta dos moradores com seus capitães e officiaes. 164.0).

Se re7, guardar a prohibição do commercio e contracto com -Fallecendo o capitão-mór e governador do Rio de Ja-
os estrangeiros e inimigos da corôa, se comprou fazendas a neiro, e não bayendo vias de successão, em que el-rei de
alguns dclles, ou os proveu de mantimentos, ou lhes deu c1are qllem lhe ba de succeder, a camara eleja pessoa ido
favor eajuda para entrarem com seus navios nos portos do nea para o substituir, em quanto sobre isso não prover el-rei,
Estado; e.se havendo levantados e corsarios na costa, dei- ou o governador do Estado, a quem log.o se dará conta (alv.
xou de os castigar, podendo aliás fazeI-o. 26 sel. 1644.)-

Se fez arrendar as rendas da real fazenda nos devidos -Fallecendo o governador do Grão-Pará e Maranbão cada
tempos conforme O,S regimentos; se' por menos do que va- capitania sará governada pelo seu respectivo oapitão-mór, e
liam, e porque causa e respeito. na falta deste, pelo official pago de maior patente da capi-

Se hoO\'e a seu .poder algum dinheiro da real fazenda, e tania, subordinado porem ao capitão-mór da outra (prov.
dos cofres de defunctos e ausentes, orpbãos e captivos, por 1f maio 1727).
que respeitos, em que quantidade; se tractou ou negociou -Na vaga dos vice-reis, governadores, e capi@ls-gene
COOl elIe, ou o tem ainda em seu poder, se o despendeu e raes, por morte, ausencia dilatada, ou qualquer outra falta
em que; se nos leilões de suas fazendas se gllardaram as or- serão elles substituidos por uma junta composta do bispo:
dens e regimentos reaes, ou se por auctoridade sua se in- chanceller, e da maior patente de guerra. O ouvidor sup
(ringiram, e os damnos que d'abi resultaram. pril'á tanto o bispo como o chanceller, onde os não houver

Se fez registar na camara as suas patentes, e as leis e (alv. 12 sel. 1770).
provisões regias. Neste assumpto de soccessões promulgaram-se ainda va~

Se guardou á camara e aos cidadãos os sellS foraes e li- rias disposições excepcionaes para o Estado do Grão·Pará e
berdades, ou poz na republica algum tributo novo e desa- Maranhão, por causa da ausencia, antecipadamente conheci
costumado, sem ordem d'el-rei. da, do governador Antonio d'Albuqu~rque Coelho de Car-
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1614-16/8.

Capilão-mór da conquista e de.cobrimento das terras do Maranhão.

Je'·O'....'flO fie Jllbtlque,'que lP.lf,..."nhiío.

valho. Havia clle pedido a soa demissão, allcganào moles- por Diogo Botelho, oitavo governador.geral do Estado do
tias, c como II1'a negassem, sollicitou e obt~ve licença para Brazil, e ádoptado pelo seu Sl1cc~ssor D. Diogo de Menezes,
vir ao reino, conservando todavia o lugar ainda algum tem· (ao depois conde da Ericeira) que até sobre isto escreveu
po. Nestas circumslancias determinou el-rei que para aquelle e com muita Yalllagem, uma memoria intitulada aRasào do
Estado partisse Fernão Carrilbo afim de o govemal' com o Estado do Bmzil no governo do Nor-le sorne/l/e, assim
titulo de Joco-tenente-general, na falta do go\'ernador, re- como o leve D. D1'OgO d~ iJlenezes até o anilo de 1612.,
vogadas quaesquer ordens em contrario, especialmente a Entre os poderes de que foi munido Gaspar de Sousa
que designava o bispo para substitl1to CC. R. 23 set. 1699 conta-se o direito, que tinba de eleger a pessoa, que Ibo
-Berr. Ann. ~ 14.23). parecesse apta para afazer o officio de capitão da dita con·

Porem antes da partida do governador para o reino, pas- quista e a ter a seu cargo.»
sando elle do l\Iaranhão ao Pará, entrou logo Fernão Cal" Em virtude d'isto Gaspar (te Sousa mandou passar pro·
rilbo na posse do governo daquella primeira capitania, com visão em 29 de maio de 1013, nomeando Jeronimo d'AI·
a mesma jurisdicç,ão, e ficando-lhe subordinado o capitão- buquerque, fidalgo da casa de sua magestade, para capitão
mór respectivo (C. R. 13 e 23 novo 1700). da dita conquista e descobrimento, vencendo em cada anno,

Feita esta compilação, que julgamos necessaria, passa- a contar do 10 de junbo o ordenado de 200aoOO, melade
mos a narraI' a vida de cada um dos governadores, c:lpitães- em dinheiro, e metade em fazendas pagas no almoxarira90
generaes, e cí.lpitães-móres, que antigamente regeram os des- da dita conquista.
tinos d'esta provincia. Foi porem a patente de conlirmação lavrada na villa de

Olinda, então capitania ele Pernambuco, em 17 de juuho de
17H" pOI' Francisco Fragoso, secretario do' dito governa·
dor.

Sabida já a serie de acontecimentos pelos quaes foi no·
meado Jeronimo d'Albuquerqoe, vamos esboçaI' com ligei·

O v::Istissimo tel'ritorio de Santa Cruz foi no anno de Hí73 ros traços a sua vida e os seus feitos.
dividido em dois Estados· distinctos, um do Norte, cuja me- Nascido em pobre e obscura colonia Pol'tugueza, fóra do
tropole era a cidade do Salvador da Babia : e outro do Sol, leito da legitimidade conjugal (Warnhagem, tomo XXV-2°
cuja séde era a cidade dd S. Sebastião do Hio de Janeiro. trimestre da Rev. trim. do Inst. bist. i862) foi este um dos

Est.e::; Estados foram compostos das diversas capitanias, muitos filhos do velho capitão Pol'tuguez ~eI:'onimo d'Albu
om qoe dividio-se o Brazil ao Sul e Norte desde abril de querque, parente de Affonso d'Albuquerq'ue, o heroe da
i 534" embora tivesse sido a resolução tomada em '1532, e Asia, e cunhado do primeiro donatario de Pernambuco
jii então se a fizessem alvanís de lembrança» para algumas Duarte Coelho.
doações. Foi a ínuia Maria do Espirita Santo, filha do principal

Desappareceu esta divisão quando o governo da metro- Ar·co-Verde, quem o deu a luz em Olinda no annó de i5~8,

pole, no dizer elo Sr. F. A. de Warnhagem, resolveu dele· Apparentí.ldo tão de perto com os indigenas, não é de
gar parte da sua tluthoridade em toclo o Estado do Bl'az1'l admira"r, que manejasse tão bem a sua linguagem, e nem
n'um governador geral, que podesse cobíbir os abusos e que lhes devesse tanta estima, a ponto de ter muita influ·
desmandos do' capitães-móres donatarios ou de seus loco- encia entre eHes.
tenentes ouvidores, que acudisse :is capitan:as apartaelas em Nos primeiros annos da sua vida aprendeu a ler e es·
caso de gnerras dos inimigos ou de quaesqucr arbitrios das crever com os jesuítas, e exercitou-se no manejo elas armas
atlthoridades, que fiscalisasse emfim os di "eitos da corôa, com seu pae e avô materno nas campanhas porfiadas con·
conciliando ao mesmo tempo o:> dos capitães e dos colonos. tra os indios do lado ele Iguaraçú,

A séde do governo geral foi fixada na Baltia pela carta Contando apenas 20 annos de idade, appareccu tomando
regia de 7 de janeiro de 1:)4.9. grande pnrte na difinitiva occopação elo porto da Parahyb3,

A Thomé de Sousa, primeiro governador geral, foi dado e por estes feitos, jl1lglindo-se indispensavel á segurança da
em 17 de dezembro de 11:;48 um regimento composto de colonia o ser occupado o porto do Rio Grande do Norte,
38 capitulas, marcaudo-lhe as suas attribuições. . foi elle escolbido pelo capitão de Pernambuco Manoel Mas·

Entre os governadores geraes conta-~e em decimo lugar cilrenbas U-omem pal'a capitanear a gente de guerra, que
Gaspar de Sonsa, do conselho de sua magestade e seu gen- devia ac·ompanbal-o n'esta tentativa.
til-homem. Fundeou a exp.edição fóra da Barra do Rio GranJe em 11

Por cal'ta e instrucções annex.as (le 9 de outubro de '1612, de dezembro de 1597, no dia immediato entrou no porto,
foi este governador incumbido por Filippe I1I de Hespanha e estabeler.eu a povoação, a que deu o nome de Natal, allu·
da conqnista e descobrimento elas terras do rio Maranbão. dindo. á epocba do anno a que tão proximo estava.

Esta Cí.lrta e mais papeis estão regi trados nos livros da Retirando-se Mascal'enhas, ficou só em campo Jeronimo
fazenda da antiga capitania de Pernambuco, onde veio resi- d'Albuquerqllt3, e promptamente os indios sublevados pe·
di,' por ord·em real «'por ser o lugal' mais acommo<.lado a diram paz, e prestando obediencia depositaram em tm3
activar a oxpedir.ção. II arcos e flexas.

A verdade nos leva a dizer, que o projecto da referid Tão relevantes serviços foram remunerados por carla pa·
conqni ta foi concebido, e enviado para Lisboa em i 604 tante de 9 de janeiro de i 603 com o fôro de fidalgo da casa
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real, e o proYimento na capitania do Forte do mesmo Rio Uma elas faces mais brilhantes, por onde se deve eocarar
Grande, pelo tempo de seis annos. a \·ida do nosso heroe, é a que \'amos descrever.

Quando ,jontava ao annos foi por Gaspar de Sousa encar- Ás plagas maranhenses chegou Jeronimo d Albuquerque
regado apela conilança, que d'elle tinha, e ser experimen- em 26 de outubro de 1614,.
tado nas guerras deste Estacto e pela satisfação, que tinham' Capitaneando um troço de tropas portuguezas e indige
de sua pessoa os indios, II como se lê na propria patente de nas, de mingoadas forças, minadas e di seminadas pela pe
29 de maio de ,1613, de fundar a oova capitania de Caeté. nuria, molestias, e in ubor.dinação, venceu elle em muitas

Regressantlo à Pernambul:o, confirmou o gO\'ernador em batalhas os fl'ancezes, á frente de tropas regulares, -bem
17 de junho de ,1614 a nomeação de Jeronimo d'Albuquer- providas ele recursos para a guerra, e, o que é mais, pre
que para a conquista e descobrimento das terras Jo ~Jara- parados de antemão e com vagar para esses embates.
ohão do poder dos francezes. . Tão mal uccedidos foram os francezes, que em 27 de

Embora n'esta patente se ll1e chame apenas «capitão da novembro de 1614 obteve Rayardiere tregoas, porelle mui
conquista e descobrimento das terra~ do Maranbão» come- to pedidas.
toOU desde então a ser tratado por capitão-mór, até mesmo Jeronimo d'Albuquerque, logo após este acto, expediu
pelo sargento-mór Diogo ele Campos, que lhe foi dado por com taes noticias um portador para Pernambuco, e Diogo
companheiro e curonista J'esta expedição. de Campos para IIespanha.

Longo seria o enumerar os muitos trabalhos e so1Trimen- Não sendo este feito approvado pela côrte de ladrid doi
tos, porque passou, pelos caminhos da Parahyba para o pelo contrario extranbado severamente por serem as tre
Norte, e de muitas arribadas au Rio Grande e Ceará. goas concluidas com piratas- determinando-se ao governa-

Nos Apontamentos para este D1'ccionario no art. ilJara- dor de Pernambuco, que acaba ~e quanto antes com a con
"hão (Provinda do) encontram-se alguns, e todos estão em quista do Maranhão.
8err,edo (Annaes bistoricos) no ./ornal de J'únon, e nas Gaspar de Sousa, em obedie~cia ás ordens elo ministerio,
obras do commendador Antonio Joaquim de Mello. «para melbor segurar a felicidade da empl'esa (Berredo pago

Entrou atinai pela bahia de S. ,1ial'co~', e foi fundear 4, '16~ § 382) e pelas communi(',ações de Jeronimo d'Albuquer-
leguas antes da foz do rio i\Junim. que, ainda occupando os mares e margens da bahia de Gna-

No sitio de Guaxcrnduba fundou o Arraial de Santa xemdoba, fez seguir do ancoradouro do Uecife, era õ de
Marill(Ville Afluas-Boas, vali/a de Guaxemdttúa, e lcatú.) outubro de '1Glõ, um bom reforço de IJOmens e navio, sen

Segue-se agora uma longa serie de trabalbos gloriosos do encarregado como capilão d'aquetla armada e com po
para aconquista d'esta província, os quaes.podem ser lidos deres de general da g'uerra, Alexandre de Moura, fidalgo
DOS lugares já indicados acima. da casa real, e cavalheiro do babito do S. Bellto d'Aviz, e

Jeronimo d'Albnquerque "enerado e respeitado em OliD- ex-capitão-mór da capitania de Pernambuco. »
da, deixando os commoclos de sua casa, os conchegos de Jeronimo d'Albuquerque, á vista de tão notavel injustiça,
sua família, já no ultimo quartel da vida, depgis de tantas ferido o sen amor proprio, esqueCIdos os seus longos ser
marcbas, de grandes trabalbos e immensos perigos, arris- viços, despresada a sua tão notavel experiencia, mo tron
cando sua reputação c vida, bem como as de seus dois filbos se superior a todos os desgostos, e usando de toda a gran
etres sobrinhos (Berredo n. 474 e Brito Freire n. 4.32) deza de, sua alma tão nobre re ignou-se, sugeitou-se aos
seus companheiros de fadigas, realisou seus desejos em 3 revezes- da fortuna e obedeceu.
de novembro deI6'[õ, vendo o inimigo invasor inteira- Em 30 de outubro, jü sob o commando de Alexandre de
mente derrotado por vergonhoso convenio I "i\loura, aquartellou junto a Fonte das Pedras para perse-

N'essa occa.ião deu-se o seguinte facto, as im narrado guir o inimigo acastellaJo no Forte do Baluarte.
pelo Sr. Warnbagem ao Instituto historico e geographico Em 2 de novembro foi esta capitania arrebatada do po-
doBrazil. der Jos [ranceze'.

«Asseguro-vos, senhores, que estremeci de alegria e de Compal'ando-se estas datas e sabendo-se que Alexandre
entilusiasmo quando pela primeira vez attentei na nobre au· de Moura nenlmma pelleja teve, nem um só tiro deu, ne·
dacia com que o beroe pernambucano, com uma sem ceri- nbum perigo arrostou e nada arriscou, facilmente se co
monia quasi selvagem, e bem natural a um chefe de indios, nbece, que todas as glorias, todos os louros pertencem a
lavrou para assim dizer por si mesmo alvarâ, intitulando- Jeronimo de Albuquerque.
se, pela primeira vez, Jfarctnhão ao sellar com a sua assi· Em retribuiçJo dos seus trabalhos, do risco de S.Uil vida,
gnatura a capitulação feita com o cbefe francez inimigo Ra- da de seus filhos e tres sobrinbos, quando eram já horas
vardiere. de enfeixar as palmas do triumpho é que o fizeram passar

«Ob 1 que coração robusto não devia ser aqueHe do tal por taes dissabores I
pernambucano para ousar ir adoptando esse cognome, ar· Felizmente a historia cm breve lhe fez justiça, principiau
rostar as satanicas risotas dos contemporaneos, e até as do pelo prpprio Alexandre de Moura, que, decorridos pou
hostilidades dos seus emulos. cos dias, o nomeou capitão-mór da c.onquista do Maranhão,

«Mas, ainda bem I esse martyrio momentaneo lhe valsu que lhe tocava como propria, e a seu filho o capitão Anto-
oestarem ainda hoje perpetuando seu grande feito todos oio de Albuquerque para commandante do Forte de S. José
os seus descendentes, todos os que se appellidam .41bu,- de rtapary, sendo escolhido seu sobrinho Jeronimo Fragoso
querque AIlL1'(1Jnhão. II ' de Albuquerque, para leyaT tão boas novas á côrte.

Diec. l'l. 1-29.
\
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Atltotlio fie Alb.'t.ll,el'qt,e .N.ln,·"n,.ão.. .

Filho m3is "olho do Joronimo d'Albuquorque Maranhão, fidalgo da casa real por
nomeação dQ D. l1ilippo rei do I'orlnljal, do cOll,elho do sua mageslade, capitão das

forças "indas do Pornambuco para a con'qttisla do Maranhão, e commandnnle .
do Forto do S. Josó de Hapar)' na ilha tio S. Lui1. da mosma provincia.

Retirando-se para Pernambuco Alexandre de Moura em Dcsejanclo dar garantias á gerencia dos negocias publicos,
!) de janeiro de 1616, Jcronimo de Albuquerque volve~ tanto a seu filho, que era o chefe, como aos governados,
suas vistas J2.ara a fundaçiío e edificação da capital, dando- lembrou·se de nomear mais dous poderosos pilotos para di·
lhe nova forma e ordem, como tudo lhe foi ordenado pela rigirem e guiarem o timão do Estado..
côrte de Madrid. O eleitos para tão espi~boso encargo foram Bento Maciel

Chamou à obediencia os índios da ilba de S. Luiz, mano Parente, (;apitão das entradas e explorador das riquezas do
dou por Bento Maciel Parente explorar as riquezas do Pin- PiQdaré, e Domingos da Costa Machado, capitão comman·
daré, por varias vezes soc.correo a cidade de Belem com dante da fortaleza de São Yilippe, hoje Baluarte.
munições de guerra e de primeira necessidade à vida, e Bento Maciel, conhecendo mui de perto a c:Jpacidade de
cuidou tanto da sorte dos indigenas a ponto de collocar 3 Antonio de Albuquerque, descançou n'elle inteiramenle o
frente delles, como governador, seu filho segundo, o capi- peso do governo, e circunscreveu seus cuidados á reedifica·
tão de infantaria Matbias de Albuquerque. ção do «Forre de São JostJ de Ita,pary.»

No meio de.suas penosas fadigas e gloriosos triumphos Domingos da Costa permaner.en, porem sem exercicio, no
ri morte o surprebenLleu em 11 de fevereiro de 16!8, já emprego de adjunct~.

na idade de 70 aonos, deix::tr.do a capitania em sincero pe- De tal sorte se ia dirigindo Antonio de Albuquerque,.«sem
zar. mais assistencia que a do Sên bom juizo », que principiou

Dois annos e poucos dias governou Jeronimo de Albu- :J ganhar applausos até dos seus emulos, o que excitando
querque Müranhão esta capitania r.om esforço de capitão, inveja em Bento Maciel, que bavia dias tinba sido o primei
grandeza de animo e liberaJidade de principe (Chfoníca de 1'0 em sua approvação, desgostou-se de não lhe tocar parle
frei Antonio de S. Maria Jaboatão.) dos applansos do povo.

dEntre o notorio merito de suas virtudes (Berredo, pago DissimulanLlo occultoll a principio seus resentimentos, ao
100 § 4!i7) resplandeceu a da devoção á Virgem Puríssima, depois manifeston queixas, que o governadpr até desculpa·
e parece que dispoz a mesnla Mãe de Deus, que fallecesse \'a, e afinal rompeu francamente em bostilidades dizendo a
no dia de sabbado, de que é protectora, para deixi1r :i pie- Antonio de Albuquerque ((que tudo o que elle obrava sem
dade catholica um claro testemunIJo de sua etema felici- o seu parecer e o do capitão Domingos da Costa reputava
dade. J) como nullo, e assim lhe negava obediencia.»

Infelizmente com o correr dos annos apagaram·se e para Diante d'esta suble~ação o governador, aembora tão pru-
sempre os ,estigios do jazigo, onde descançam os restos dente como valeroso,) u mandou prender na fortaleza de
do restaurador do Maranhão I S. Filippe, d'Dode d'abi a 4. mezes foi remettirlo para Per

nambuco sob a guarda de, Domingos da Costa, que ia a Por
tugal solicitar a recompensa devida aos seu:; muitos serviços.

Desafogado assim o sen espirita, applicou-se t~do, como
vamos ver, à fel icidade da terra confiada aos seus cuida·
dos.

Recebendo avisos expedidos com urgencia, de que um
grande grupo de indios Tupinambás'levantaram suas tubas
lá do centro das maLas do GU7'lIIJY, e que pelo rio do mes·

Sepultou·se em profundo pezar a nascente cidade de S. mo nome procuravam unir-se com outros gentios da mesma
Luiz do Maraflhão com a morte do seu primeiro governador t.ribu na provincia do Par~, sabendo do genio bostil, que os
e fundador. . guiava n'esla excursão, mandou logo atacai-os.

d Tamanhn foi a falta, confessa Berredo (Annaes § li48) Difficil era o cumprimento de tal ordem, e por isso roes·
que a não substiLuil-a a soa propria imagem na pessoa de mo incnmbio de a executar o capitão Mathias de Albuquer·
Antonio de Albuquerque, seu filho primogenito, a quem que, seu irmão, (cinteressado por todos os principias na fa·
deixou enc.arregado o governo, seria incoosolavel tão justa licidade do successo."
magoa. II Em 24· de agosto de 1618 partiu a expedição por Tapuy·

Na hora da morte, em 11 de fe"ereiro de '1618, já quan- tapera (Alcantara) e depois de percorrer o espaço de i50
do via diante de si abertas as portas da eternidade, sens ul- leguas «em tão pouco tempo, que até parecen não caber
timos pensamentos ainda foram a bem d'este povo, que clle n'elle a mesma brevidade, quando se regulava pela conta
livrou do jugo estrangeiro I dos dias,» guiada pelo odio de ofIensas umas reaes e outras

Não tendo para Jegar-lua cousa alguma, deixou-lhe uma tão laves, que se devem tractar como rediculas, bateu-se, e
parte de sua exisLencia e de sna alma no governo, que em venceu os indios ja bem perto do Parei, e poucos foram os
breve e para sempre abandonon ao mundo, quando seu es- qu~ salvaram a vida internados pelas maltas, onde se abri·
pirito voou ,í maosão dos justos. garam. I

Baseou e ta nomeação no geral agrado dos moradores para Entre outras occupações de mais utilidade e menos bar·
com seu filho, talvez, alem de outras razões, por tel' :;ido baridade entrou elle no anno de HH 9, e já n'esse tempo
« ferido pelejando com os inimigos na couquista do Mar,a- era cbegado a Pernambuco o preso Bento Maciel, remettido
nhão, como se lê na carta regia de g-de agosto de 1622, ao governador D. Luiz de Sousa.
sellando assim com o seu sangu~ facto tão grandioso.» Ouvindo o accllsado, embora fallasse muitas vezes a pai·
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Capj~~o cOUlmandanlc tia forl,dola do S. Filippo, hoje Balual'le.

Ião e não a razão, se bem que o governador não ouvisse Fallecendo em Belem Jeronimo Fragoso d' Albuquerque,
muito as queixas, parece oão ter approvado e te acto de fidalgo da casa real, e capitão-mÓI' do Grão-Pará, desgosto
Antonio de Albuquerque. so talvez pela falta d'attenções para com elle, praticada por

Apezar de confirmar a nomeação, que d'elle fez seu pae, Bento Maciel, succedeu-lbe no governo fatbias d'Albuquer
julgou comtudo dever-lhe dar pOl' adjuncto o mesmo c3[Ji- que, filho de Jeronimo d'Albuquerque, o conquistador de

,Ião Domingos da Costa «com a declaração de que não con- Maranhão, porem após 20 ,dias foi deposto sob futil prc
cordando com o seu voto nas materias mais graves seria texto.
decisivo o de Loiz de Madureira, ouvidor e audictor geral Por eleição foi conferido o governo ao capitão d'infantal'ia
da capitania. » Custodio Valente, tendo por adjuncto o pac\re frei Antonio

Para cumulo de desgostos D. Luiz de Sousa não só absol· de Merciana.
veu a Dento Maciel, como tambem o hoorou eocarregando-o A estes associou-se, a instaocias ue seus amigos, que
da guerra contra os Tupinambás. (eram em granele sequito», o capitão Pedro Teixeira «com

Ogovernador geral conbeceu sem duviJa, que Antonio pouca repugoaocia. »
de Albuqllerque não se sugeitaria a taotas bumilhações, e Bento Maciel, que ainda camiohava pelo interior dando
desoonfiando qne não aéeitaria tal patente, querendo preve- pasto aos seus instinctos ferozes. fez vêr a estes governa
nir as consequencías desiJgradaveis d'esta repulsa, passou dores, que não lhes pertencia o poder, e sim a elle.
outra patente de capitão-mór a Domiogo_s da Costa para ser- Não sendo aLtendido, passado algum tempo, já em 1620,
"ir no caso de se realisarem taes previsões. voltou elle a nelem, e ainda dominado pelo desejo do poder

Assim prevenido partio de Olinda em H3 de marco de procurou obtel-o, perturbando o socego publico.
Wl9, e chegou a S. Luiz em G do mez seguinte. N'esse tempe;>.já o capitão Custodio Valente se havia re-

Recebendo a patchte ocwltou seu justo reselltimento di- colhido a Portugal, e frei Antonio de Merciana ao seu hos
zendo, que não a aceitava porque quando deu conta ao mi- pieio de Santo Antonio do Una.
nisterio de l\Iaclrid da morte de seu pae, pediu logo sua As redeas do governo estavam somente nas mãos de Pe-
demissão pela urgencia que tinham de sua presença as ne- elro Teixeira, que «era tão valeroso como acautelado. D

cessidades de sua casa. Presentindo as j.ntenções de Bento Maciel poude neutra-
Á vesta d'jsto Domingos da Costa apresentou-lhe a sua lisal-as, e est.e desenganado retirou-se aS. Luiz do Maranhão

nomeação, e tomou conta do governo. e d'ahi foi para a boca do rio Itapecuru, onde ao lado da
Quatorze mezes (Berredo ~ 472) gO\'ernou Antonio de cachoeira-grande, na sua foz, principiou um Forte hoje co

Albuquerque a capitania do Maranhão, de que jà tinba sido nhecido pelo nome ele Ve'l'a-Cn~.:;.

, um dos primeiros conquistadores debaixo das ordens de Pela sua actividade a construcção progredia como por mi-
seu pae: e naturar herdeiro das suas virtudes regulou de lagre, e da sua clefeza encarregou-se elle apenas com 80 ho
sorte todas as suas acções.pela doutrina d'ellas, que muito a- mens.
pezar das saudades d'aquelles moradores, pa~sou a Portugal, Usando das aLtribuições, que lhe foram c9nferidas pelo
onde se attendeu bef!l o seu merecimento e aps serviços de governador do Estado do Braúl D. Luiz de Sousa, princi
seu pae, que lhe pertenciam, no prompto despacho da ca- piou Bento Maciel a povoar a terra fimle com os indios de
pit, nia mór da Parahyba com a mercê da commenela de San- duas aldeias, já domesticados.
to André do Ervadal da ordem de Cllristo, e õ leguiJs de N'esse mesmo anno á cidade de S. Luiz chegou das illJas
terra de sesmaria na conquista do Maranhão. dos Açores um navio, commandado por Manoel COl'rêa de

Mello, 'á custa de Jorge de Lemos Bittancourt, « a quem foi
promettida uma commenda de 400~OOO reis, se a esta ca
pitania trouxesse 200 casaes ».

Vieram n'elle por conta de tal debito algumas familias:
POUc.o depois chegou uma caravela, e afinal outra coodu-

Cbegando a Maranbão a G de abril 'de WI9, e apresell- zindo igual carga e o proprio Bittancourt.
tando a sua pate.nte a Antonio de Albuquerque, como deixa- O capitão-mór Domingos da Costa Machado foi illcansaveL
mos dito no artigo antecedente, tomoll logo eOlita da admi- e prodigo em obsequiar estes primeiros colonos, que teve
nistração., o Maranbão, os quaes se j uJgaram a felizes na mudança dos

Ocapitão BentQ Maciel Parente, nos fins de jllnho d'esse patl'ios lares.»
mesmo anno, chegou á cidade de Belem com um corpo de N'esse mesmo anno os indios Guayanases, moradores n'u
80 soldados e 400 indios frecbeiros, todos pagos á sua cus- ma aldeia do rio Muny, o procuraram e lhe o/TereCel'a01
ta, depois de haver feito guerra aos Tupinambàs desde Al- paz.
cantara até o Pará. Acceitou elle essa proposta acomo vantajosa á igreja e a,

Bento Maciel tem na historia do- Maranhão di rei to a mpi- utilidade publica,» e cheio de contentamento, para mais fir-
las paginas escriptas com sangue, porque foi o mais feroz mar a paz, mandou 13 soldados á ordem de seu filho Jorge
exterminador dos índios. da Costa occupar um local fronteiro á mesma aldeia.

Esta \Ilti.ma guel'ra foi tão cruel, que com seus estragos Infelizmente os indios se mostraram ainda uma vez trai-
extinguio «as ultimas reliquias dos Tupinambásl', como diz dores, e quando os portuguezes, confiados n'elles, procura
Berredo § 477. vam resgatar \'arios escravos, foram accommettidos e roo1'-
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tos, salvando-se apenas o commandaDte da expedição, por dous jesllitas, um ao lado do governador partilh.ando do
abi não estar n'clssa oecasíTIo. poder, fJue DIlo considerassem como embaraços à sua forlu·

AfIliclo com este rerez no anno seguinte, quando elle e na -particular.
os >:eus gorel'Dados principiavam a gozar de mais alguma Agitavam-se os :mimos, e ou para applacal-os ou para aju·
commodidade, por baver chegado de Pernambuco urna em: daI-os n'essa perturbaçãO contra os jesuitas, o senado da
barcação «com dinheiro para pagamento dos sold3dos e mais cam3ra «requereu ao capitão·mór, com riras instancias, pm
fornecimento para a capitania», foi a cidade de S..Luiz al- que em brevissimo praso fossem elles lançados fora da ea·
tacada pela yariola, e de tão mào caracter, que os doúntes pitania. ~

de tal molesLia, pela maior parte indios, apenas dUI'av:HIl Ouvidos os aecusados, o padre Luiz Figueira, aconJan·
tres dias. te em sua voração de [Jregar o El"angelbo entre os indios,

N'esse mesmo :lnDO chegou, lambem c10s Açnres, outra resolutamente declarou que só em pedaços se apartaria dos
embarcação com 1~0 casaes, em cumprimeflto d'um contrac- exercícios d'ella. »)

to entre a coràa e o provedor.mór Antonio Ferreira Bittan- O po\'o com esta l'esposta mais se exasperou.
court. O goyernador, coadjuvado pelo seu antecessor, enler·

Reinava ainda com mu.ita intensidade a variola, e o capi- veio n'esta Cjuestão, propondo o illvítre, que foi bem aeo·
tão-mór, com inteDçiio de applacar a ira celeste, em cumpri- Ibido, de assignarem ambos os [Jadres um termo «de que
mento de um voto levantou .i slJa custa :l igreja matriz e nunca se intrometteriam com os indios domesticos, sob pena
ajudou a obra elo convento elo Carmo, ade que parece se de exterminio e [Jerda de todos os SetfS bens. »
agradou tanto a divina bondilde, que princi[Jiou logo a. mo- Procurou logo elar cumprimento ti obrigação, qlle tinha
derar a execul;TIo ele SUll justiça. » seu pae de constmir dois engenhos ue assucar n'esta capi·

Em outnbro dó IG22 Diogo ele Mendonça Furtado, «fidal- tania. .
150 cheio de todas as virtudes» no dizer de Berredo, tomou Escolheu elle para nssental-os certos lug<lres á margem
posse do governo geral do Estado do Brazü, cargo que ex- do rio ftapecurü: infelizmente, longe de procurar terrasb~l·

ereeo até 9 de maio de 'IG2!~, dia em que foi feito presio- dias, OLl ele lJavel-as com legalidade, aproveitou-se das que
neil'o pelos hollamlezes. foram eloadas em nome d'el-rei a Antonio d'Albuquerquol

Vindo para Pernambuco, então séde do govemo, trouxe sem cuidar dos protestos dos procoradores cl'este.
em sua companhia Antonio Moniz Barreiros, que havia ob· D ~sta àrbitrnl'Íedade seguiram-se trabalbosos pleitos 001

tido o emprego de provedor-mór da fazenda real com a con- longos annos, até que a RelaçTIo de Lisboa fez justiça, rino
dição «( de levantar ii sua c.LIsta na conquista do Maranhão ao dono dclS terras, já entIíQ fallecido, e sim aos seus.her·
dois cng'enhos d'assucar. » deiros.

POSsllidor de grilnde Cartona quiz logo livrar-se d'este N'esse mesmo armo teve o Maranhão um grande melho·
anos, e desejando mais cahedal e representaç.ão [Jar:l suu ramento, que foi (l'uma estrada, mandada abril' por Bento
família, empenhou-se com o go\'el'Oador anm de que fosse Maciel Parente na qualidade de capiLüo-mór do Pará.
seu filho, d'igmtluorne, nomeado capitão-mór do Maranbão, O capitão Pedro Teixeira foi incumbido d'esta commis·
aO qoe consegoio muito a pezal' das emulações, que se Ibe são.
oppuzeram. » A d~ta estrada partia do ParLÍ e vinha ncabar em Arcan-,

Terminou- e DIJalmente o governo de Domingos dn Cosl() tara, com utilidade do commercio de ambas as capitanias.
Machado em 20 de abril de '1622, «tleixando cheios de sau- Mostrando-se os moradores do Maranhão satisfeitos com
dades todos os moradores do Maranhão. '1J Muniz Burrciros, dedicavam-se n~o só em mellJorar as casas

de suas resitlencias, como tnmbem em augmentar a edifiC.1·
ção, e cuidar de suas lavourus.

Em quanto por aqoi se davam estas e outràs occurren·
cias, :.í côrte de Madrid chegaram noticias, tendentes tis ca·
pitanias do Maranhão e Grão-Paní.

A unieJ censurn, CjCle tom esta nomeação, foi o ser Mu- O ministerio vi(l, que ell.as podiam, entr.egues aseus pro
niz Barreiros mui to jO\'8n ninda para tomar conta de govet'- [Jrios recl1l'SOS e administração, progredirem mais, .e para
no tão -importante. isto expedio a carta regia de 13 d-e jonbo de 01621, sepa·

Querendo destrui l-a Diogo de Mendonça impõz a Moniz ramlo-as do Estado do JJ?'aúl.
Barreiro I/. a obrigar·ão de se acon'elhar nas materias mais Reuniram-se pois as conquistas do Maranhão e Grão-Par5,
graves com o padre Luiz Figueira, da companhia de Jesus, com o titulo ge Eafádo.
ele tanta leLLrJS como virtudes. )) Rec.nhiu a eswlha para primeiro ~oYernador em D. Dio·

A sim ncompnnhaelo sabio do PernambLllio, e cbegando il 150 de Cm'camo, fidalgo castelhano, nntural de Cordova, que
citlade de S. Luiz tomou conta elo seu encargo em 20 de na~uralisnndo-se portuguez, easou·~e em Lisboa.
nbril ele H'i22. Por sua a\'ançac1a idade pedio e obteve sun demissão, seno

Com elle ,eio tambem outro jesuila, natural da ltalia. do escolbidq D. Francisco de Moura, que fazendo exigen
Não foram felize os primeiros dias do go"erno de Muniz cias, sobremodo exageradas, e não :JS ven-do satisfeitas, fur

Barr iro, porque os antigos habitante do Maranhão, se- ton-se assim a este encargo.
nhores ab olotos do indios, não podiam ver placidamente Finalmente em ~3 de setembro de lG23-foi nomeado
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Francisco d'Albuquerque Coelho de Carvalho, o qual sabiu Desembarcaram jlmto ao Forte de São José de ltopary
do Tejo com desti o a Pernambuco em 25 de março de em 22 do mesmo mez de i 625.
1624, levando em sua companhia ManoeI de Sousa de Pequeno era o espaço entre este Forte e a cidade de S.
Eçá, capitão-mór do Grão-Pará. Jacome Raimundo de No- Luiz, porem o no,ío governador demorou-se de proposito
ronba, provedor-mór da fazenda real do novo Esta.do dI) visitando as aldeias de indios á cargo das missões de frei
Maranhão e o padre frei Christovão de Lisboa, religioso Christovão, que lhe orrereceu optima bo pedagem, erafim de
c:Jpucho de Santo Antonio, como primeiro Custodio da sua dar tempo aos seus novos.. subditos para as disposições do
ordem o'este Estado. festejos de sua entrada. 1J

Demorando.-se Francisco Coelho em Pernambuco frei Cns- Na manhã de 3 de no\embro n'uma canôa foi para o Forte
lodio sahiu do Recife em 12 de julbo do mesmõ anno á de São Francisco, e d'ahj seguia a desembarcar na rampa
{rente d'uma colonia de 12 companheiros da sua religião, da cidade, afim de fazer a Slla entrada solemne, erO porque
em1is dois frades carmelitas. não hnvia ainLla a prevenção lIo pallio para a formalidade do _

Em 5 ele agosto desembarcou n:l ilha lIe S. Luiz, oecu- sen recebimento, servindo-se de um, que tinha maJH.laLlo o
panda tambem os lugares de commissario do santo afficio, governJdor geral cio Brazil pnra a prot.:issão da agrada Eu
com 13rgos poder'es, e o de visitador ecclesiastico. cbarestia (santo ministerio, em que se empregava) se lbe

Tão rele\notes foram os seus serviços, e tão notaveis as soltaram duns dJS varas até a entr[lda da igreja matriz; o
suas virtudes, que trazendo elle o alvará de 15 de março qne podendo ser só casualidade, se tratou logo com mys
de 1ü24., pelo qU31 SU;J magestalle tirava dos moradores do teria com os fataes prognosticos ele que o governador aca
M3ranbão, e conna\"<l aos religiosos, a administração tempo- b~ria a vida no Mar<lnhão, como com efieito se verificoLl
ral das aldeias dos indios, todos lhe deram pleno cumpri- parece que dispondo-o a divinn justiça como ca:stigo el a
mento, embora fossem feridos profundamente em seus in- quella inllecem;ia.}) Bel'redo-~ 558 e 550.
leresses. No principio do acto fez o padre Miguel Barreto uma bre-

No dia 3 de setembro de ·1625 terminou-se o governo \e e eloquente oração do ceremonial, embora fosse ella elo
de Muoiz Barreiros sem haver mais cousa alguma digna de dever de um dos vereadores do senado da càmara.
mencionar-se. Vide lnvasi'lo hollande:a. Nos paços ela camara recebeu e:le o bastão do governo

das mãos do c:lpitão-mór Muniz Barreil'Os, com muitas de
GOI'ERNADORES-Gove1'l1O geral do llfa.mnhâo e GTâo-Paní fo?'- monstrações de alegria dos seus subditos.

mando o Estado do Maranhão, isento lla obediencia do gove?'- No 1'e9~·rn.ento, que recebeu dos ministros, tinba elle ple-
110 geral do Estado do B?·azit. no.s poderes para a reforma' de varios abusos, t3nto civis

como militares, que em grande escala foram introdozidos
na cidade de S. Luiz pela ignorancia ou malicia dos seus
primeiros babitantes.

Não duvidamos, que cortasse algum mal, porem um dos
seus primeiros actos foi a doação abusiva, que da calJita-

Como já dissemo no artigo antecedente, em 25 de mar- ?lia dfJ C~tman fez a sen irmão o desembargadol' do Paço
ço de 1G2q. sahio de Lisboa com destino a Pernambuco, onde Antonio Coelho de Carvalho (ride pago 3, cal, 'I.)
demorou-se ;)judanelo o capitão-general do Brazi Mat,bias Parece-nos porem, que Francisco Coelbo era homem mui
d'Albuqnerque n:l espulsão dos hollandezes «(pelas grandes to prudente, porque dando todas as providencias, que jul
armadas de Portugal e de Castella. » gou necessarias para a extirpJção de.ss~ males « resigna-

Desassombrado o territorio uO Brazil, e victorioso Fran- clamente foram recebidas com geral acceitação dos povos.»
cisco Coelho preparon-se para a sua viagem em fins de ju- Applicou-se depois a construir de pedra e cal a fortaleza
Ibo. . de S. Filippe, hoje do Baluarte, «que era de fachina, obra

COQlpunha-se o seu comboio d'Llffi navio, que o levava, de panca clllração, ainda que de boa defensa para as bate
edequatro caravelões, governados pelo provedor-mór da fp- rias da artilhariÍl», ficando muito perfeita e regular até com
zenda real Jacome Raimundo de Noronha, pelo capíWo-mór cOlIllIlodidade para a resiclencia rIos generaes do Estado.
do Gran-Parâ Manoel de Sousa de Eç,\, pelo capitão João de EQ.l observancia de-suas instrucções no dia 15 de abril
TOITes, e pelo capiUio Francisco de Azevedo, guarnecidos de ,1627 sahiu da cidade de S. Luiz á bor.do d'um patacho,
todos por tropa de infantaria. seguido de uma caravela, e nm caravelão com destino a ca-

Chegando ao Ceará, diz Berredo que tomou posse solem- piLania do Pará, deixanllo no governo da do Maranhão, a
ne do seu novo governo, por ser da sua jurisdicção essa in tancins do senallo da camara, a seu filho Feliciano Coe-
c3pitania (Annaes § 556). lho de Carvalho, que o acompanhou de5de Portugal.

Abi tratou logo de fazer alguns concertos n'uma fartale- Em Uns de setembro do anno seguinte regressou a S. Luiz,
za, o que conseguia com poucos dias de trabalho. onde chegon em 26 de outubro de Hi27 muito sati feilo de

No dia ilt5 de agosto continuou a sua viagem, lerando em bave!' emprehendido esta viagem.
sua companhia mais dois religiosos da companl\ia de Jesus, Em maio de ·1636 voltou elle á cidade de Belem, onde se
que í1hi estavam catb~quisalldo' os índios. . demorou até iode setembro, dia em que se retirou para a

Depois de \'iagem um pouco trabalhosa e arriscada, che- povoação de Cametá, hoje cidade do me mo nome, com o
garam á ilba do Maranhão entrando pela bahia de São José. fim de convalece!' de grave molestía, e infelizmente ahi per-

..
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"-"colI.e Btli'HU,atlo de Noroftht.

Eleito pelo POI'O, fidalgo da casa real, provedor-mór da f>lenda rcal, e ex-ca
pitão-mór do Gl'ão·Pará.

deu a vida no dia 15 do mesmo mez, sendo seu cadaver se- porem no exercicio de provedor-mór, úu por zelo, ou por
pultado na capelJa-môr da igreja matriz, lugar hoje inteira- astucia de unir esses deus cargos em suas mãos.
mente perdido, apezar das vivas diligencias, que ·fizemos Já dissemos, que foi tambem accJamado no Pará, com
para descubril-o, quando fomos a e'sa cidade em no vem- opposição do capitão-mór Luiz do Rego, o que sendo sa·
llro de i SOO. . bido por Jacome Raimundo foi elle suspenso e emprasado

Francisco Coelho durante o seu governo de -lO annos e para apparecer na cidade de S. Luiz «em termo pcrempto
12 dias foi estimado em Ma[(lnhão, porem muito odiado no rio», o que cumpriu em 24· de dezemb,ro, sendo subslitu·
Pará, talve!. por não se prestar como doei I instrumento a ido no governo da capitania pelo capitão Francisco de Aze·
satisfazer paixões d'essas parcialidades, de que já fallamos. vedo, primeiro confidente do governador.

Diz Berredo, «que houve ing~atidão para com elle, ma- Jacome Raimundo tinha o espirita íllustrauo, e examinan-
nifestada em discursos irrevercntes, e que foi perseguido do-se a sua vida n'ella se depara com boas acções, tanto na
com tal barbaridade da villeza d'odio, que chegou a passar politica, como na guerra.
a paixão dos malevolos Jlem da sepultura. D Por isto tudo ia o seu gO"erno sempre justo merecendo

elogios dos seus go\'ernados, porem não podendo agradar
a todos, e nem satisfazer c.apricbos e paixões alheias, criou
contra si 'um grupo de uescontentes, que se conjuraram para
depôI-o do poder.

Embora muito acautellada a conspiração teve d'ella no·
ticia o governador, e sob pretexto de mudar apenas de re·
sidenr.ia recoloeu-se á fortaleza de S. Filippa, hoje do Da·

Apenas falleceu Francisco Coelbo, partiu de Cametá para luarte, afim de tomar as providencias, que julgasse neces·
a cidade de S. Luiz Antonio Portilho, creatura intima de Ja- sarias.
come Raimundo, afim de dar-lhe parte deste acontecimento. Sabido isto pelos conjurados, esmoreceram a tal ponlo

Esquipada uma pequena canôa, á força de remos, chegou que se esconderam nos mattos, «justissimamente temerosos
elle em H dias a Maranhão, abreviando assim a viagem, en- do rigor do castigo, que os ameaçava.»
tão feita com 25 dias. Abriu-se porem uma devassa, e o govcrnador se conten·

Diz o commendador João Francisco Lisboa em seu J01'- tau em degradar os mais culpados para lugares pouco dis·
nal de l'imon a pago :13 dos ns. 11 e12, que ao receber tantes.
esta noticia, «manobrou elle com tanta habilidade, que con- Diz ainda o commehdador Lisboa, lugar citado, que da·
cguio da camara ser encarregado do governo, sem embar- come Raimundo para fazer esquecer pela gloria a origem cri·

go da oppo ição de Antonio Cavalcante, a quem seu cu nba- minosa do seu governo resolVEm a famosa expedição explo
do Francisco Coclho deixára pai' substituto durante a sua radora do rio Amazonas.»
auscncia. » Não nos parece que tenha razão, e para iSLo basta lêr

Ao virar a folha na pagina U, João Lisboa considera «cri- a pag, 277 dos Annaes hisloricos de Berredo, edição ma·
minosa aorigem d este governo. J) ranhense, '184.9. .

Não nos parece, que lhe assiste muita razão, porque como A exploração do Amazonas até suas cabeceir~s não foi
bem opina o Sr. Francisco Adolpho de Warnhagem, Jaco- concepção de Jacome Raimundo.
me Raimundo era proyedor-mór do Estado do Maranhão, e Segundo o testemunho inequivoco do padre Christovão de
por conseguinte, .á imitação do que succedia no Estado do ACl1nã a mesma empreza,. já 'antes, e em primeirQ lugar, no
Brazi!, um dos primeiros a quem compctia o gO\'erno, em anno de 1626"tinha sido confiada a Bento Maciel, que não
caso de morte do governador. . . a cumpriu por ter de marchar para a guerra de Pernam·

Ora dJlldo-se este facto, como já dissemos, a camara do buco.
Maranhão assentou de acclamal-o governador interino, jul- Depois d'jsto por carta regia passada em 1633 ou 1631
gando-o para isso com mais titulas do que Antonio Caval- foi commettida a mesma commissão a Francisco Coelho, que
c:lnte, cunhado do defunto governador, a quem deixc\ra na não poude leval-a a effeito por não ter para isto forças aseu
cidade de S. Luiz o mando dtt1'an te a sua ausencia. dispôr quando os hollandezes ameaçavam o Iiltoral do Rs·

Da mesma opinião foram a camara e o povo do Pará, que lado.
igualmente o acclamaram, apezar da opposição e ameaças do Para reaUsal-a, diz Acunã, «ninguem rompera com tantas
capitão-mór Luiz do Rego. difficuldacles, nem se oppuzera a tão contrarias pareceres,

Por essa occa ião não faltou quem sustentasse, que Ja- a não ter o zelo e obrigações, que, no servir. desinteressa
come Raimundo ha' ia sido expressamente apontado para damentA n'este descubrimento a Deus e ao Rei, tinba Jaco
succeder ao governador em uma:s vias de successão, que se me Raimundo de Noronha. D

~a\'iam feito de apparecer. No anuo de" 637 depois d'uma larga navegação, e da pas-
E ta dupla acclamação será m·igem. criminosa d'um go- sagem por inumeraveis tribus de indios antropophagos, de·

verno? pois de s0U'rerem muitos trabalhos e iocommodos, perigos
Como quer que seja, Jacome Raimundo no dia 9 de ou- e desgostos, chegaram á capital do Pará, vindos pelo rio

tl1bro de .. O...Grecebeu da camal'a de S. Luiz solemne pos- Napo, e pelas precipitadas correntes do Amazonas os leigos
~e do govcrno dQ Estado, como cabeça delle, continuando frei Domingos de Brieba e frei André de Toledo.
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1638-1641.

Fidalgo da Ca$R real, caralleiro da ordem de Christo, perpetuo senhor e
donatarjo da ,"1pitania do Caho do Norte. creada em 14 de junho de

1636 por Filippe IY do Casfella.

Esta viagem causou muita adm'íração no Pare\, onde foram Dois factos dignos de ~npecial menção se deram no go-
muito bem acolhidos. verno de Bento Macie1.

Passados alguns dia's de descanço, \'ieram á cidade de S. O primeiro foi a chegada da expedição-ao Pará, em '12
Luiz,ondl:: informaram o governador do que ba\'iam visto de dezembro de 1639, de rolla de sua viagem a Quito, já
easseguraram-Ihe, que «saberiam repetir os perigos d'ella narrada no artigo sobre Jar,ome Raimundo, «rompendo as
até dentro de Quito, se achassem companheiros do mesmo sim com as prôas heroicamente encaminhadas, pela segun-
animo.» da vez, o prodigioso mar do Amazonas. J)

De tão boas disposições aproveitou-se () gOYBrnador, não O segundo foi ocenparem os bollandezes traiçoeiramente
para aUenuar faltas, e sim por deY~r do seu cargo, e ~m oIJe- a cidade de S. Luiz, saquearem as c;uag casas, deportarem
diencia a ordens regias, tantas vezes dadas, quantas 013110- parte dos seus moradores, e não haver Bento Maciel, ou
gradas. -pela falta de energia, inherente qua-i sempre ás idades

Foi esta empresa commettida a Pedro Teixeira, que sa- avançadas, ou desejoso de conservar seus beo , oppo to re-
biu d.e Cametá âfim de executaI-a. sistencia alguma aos invasores, e ter por uI timo d:J fortale-

Quando se achava :ltarefado com este e outros cuidados, za do B:lluarte, sua residencia, entregado aos inimigos as
em 27 de janeiro de '1638 chegou á cidade do S. Luiz Ben- chaves da cidade com as portas abertas I
10 Maciel Parente, com o despacho de governador do Es- Foram logo abatidas todas as b:lodeiras portuguezas e
tado, cuja posse tomou n'esse mesmo dia. arvoradas as de Hollanda.

Bento Maciel foi preso e tract:lrlo como ((\'il prisioneiro»
e a eidatle foi entregue á rapina dos soldados I

Em 3'1 de dezembro d'esse mesmo anno João Cornelles,
commandante da expedição hollandeza, fez-se á vêla para
Pernam'buco levando como um dos tropbeLls de sua victo
ria o infeliz governador Bento Maciel, a quem Mauricio de

Tomon pos~e em 27 de janeiro de 1638. Nassau tractoll com muita aspereza.
Notavel pelos relevantes serviços prestados á patria, prin- Foi :lOnal preso na fortaleza do Rio Grande do Norte, onde

clpiou elle o seu governo cercado de todo o prestigio e con- em poucos dias os desgos~os e trabalhos, as molestias c os
sideração, erribora recordasse o seu nome o mais sanguina- annos em principias de fevereiro de ,1642 Lhe terminaram
rio perseguidor, que júmais tiveram os índios do Mal'anhão, a vida, para elle então muito pesada e cheia de martyrios,
Pará e Amazonas. I depois de baver governado o Estado do Maranhão 2 annos,

Aproveitou-se muito bem de sua posição pal'a terminar 9 mezas, e 28 dias.
1S duvidas e questões, de longa dacta, sobre as administra- O commend:ldor João Francisco Lisboa, para alteouar a
~ões dos ioclios forros, que tinham sido causa de muitos falta d'este gorel'Oador, diz o seguinte:
desgostos, e alô de perturbações da ordem publica na ca- «Ê certo que ao governador resLtlva o supremo recurso
pilania do Pará. de sepultar·se honradamente nas ruinas da sua fortaleza:

Acôrte de Madrid, pel::l resolução regia de 8 de junho mas a historia imparcial, sem absolvel-o plenamente, dere
de ,162:>, permittiu essas administrações; não mandou com consignar todas a corrsiderações e circumstancias, que o
justo receio executaI-as immediatamente, porem confiou essa desculpam.
tarefa 11 Bento Maciel, que logrou superar todas as difficul- «Bento Maciel não era um covarde. Simples capitão de
dades. um dos navios ela expedição de Alexandre de Moura, o seu

Obedecendo á ordem, que recebeu do ministerio de Ma- valor nos combates, não meoos que uma élctividade devora
drid mandou abrir (~vassa sobr~ o procedimento do seu dora, revelada em multiplicadas expedições contra inuios e
antecessor por se haver ingerido no governo geral do Es- bollandezes, o foram cac1él dia accrescêntaodo em honra~ e
fado. postos-primeiro commandante do Forte de S. José de Ita-

Depois do depoimento de muitas testemunhas o juiz syn- pary, depois do Calvaria, capitão-mór da capitania do Pará,
dicante em lO de abril de ,1638 declarou Jacorne Raimun- caraIleiro da ordem de Cbristo, fidalgo da casa real, e go
do «culpado por ambição em desprezar a manutenção da 01'- vernador emfim do Estado do lI-lal'anhão.
dem ligitima de successor no governo si01ultaneo das ·ca- «Taes e tantos foram os seus serviços, e em tão subida
pitanias do Pará e Maranhão, e nullos todos os seus actos, conta tinha o seu merecimento o governo da Metropo\e, que
devendo ser preso e remeltido para a côrte» (Baena, Com- não só lhe doou ainda a vasta capitania do Cabo do Norte,
pendio das Eras pago 42.) como lhe fez a singular mercê de determinar, que todos os

Foi porem revogada esta sentença em tribunal superior seus descendentes accrescentassem ao de Maciel o appelli
(com fundamentQs menos justificados» _na frase de Ber- do de-PaTente-com que significasse cada um, que per
redo. teneia a tão nobre tronco, perpetuanuo-se assim a memo-

Não obstante a nullidade dos actos do governo in-truso ria de seus feit~s.

Bento Maciel manteve a suspenção do capitão-mór do Grão- «Mas alquebrado dos annos, era bem de presumir, que
Pará Luiz do Rego de Barros, e nomeou para substituil-o com tão adiantada vell:iice, tambem lhe viesse a fraqueza,
aFeliciano de Sousa e Menezes, seu cunhado, llevando-o a sua companheira quasi inseparavel.
isso mais a paixão da estreita afinidade.» lA côrte lhe havia dado ordem indirecta para não bosti-
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Nalul'al de Perna~buco, fidalgo da Casa real, cavalleiro do h.abilo de ellristo.

JG42-1643.

Capilão·mÓr do Maranhão,

Gove,'no 'Iollt,n,lell:.

Vide -invasão IlO11andeza.

Desde 25 le novembro de 1641 até 28 de fevereiro de ·IG44.

li ar os bollandczcs, c era de resto pcrrniltido suppôr, que occupa o lugar de segundo commanllante, e no combate com
toda a resistcncia seria vã, e aggravaria inutilmente a situa- as tropas de Anderson mostrou-se sempre tão bom gene.
ção da colonia, quando para oppôr a tão formid:lVel armaua ral como soluado.
e a uois mil homens de desembarque, não bavia mais que Fallecendo infelizmente Muniz Barreiros na noite de 16
algumas dezenas de soltlados imberbes ebisonhos. e uma de j:mciro De 1643-Teixeira ele M'311o por direito oecupou
população tão pouco numerosa, como enervada e imbelle. o lugar (l'elle.

«Os que ela I'esislencia, que teve lugar depois com exito Por muitas circumstancias a guerr<J reduziu-se a um es·
tão feliz e prodigioso, argumentam para o que se podia fa- tado meramente defensivo por algum tempo.
zer então, nftn advel'tem, que foi mister uma oppressão odio- Depois d'isto por espaço de tres mezes Antonio Teixeira
sa e absuroa de 10 mezes para despertar no I;oração ulce- discorreu por toda a illla de S. Luiz, porem não podendo
rado dos colonos portuguezes esses brios innatos, sim, roas mais manter-se n'ella incendiou todas as fazendas e planta·
a principio adormecidos.» ções, de que o inimigo se poderia aproveitar, c passou·se

a Tapuytapera, onde entrou em 2 cle maio:
Abi lambem não f li feliz, porque João Velho do Valle e

Pedro Maciel, sobrinhos do governador Dento l\Iaciel, pre
textando faltà ue munições, se retiraram para o Pará com
a maior parte dos seus soldados.

Reduzidas as suas forças ap~nas a 60 [Jortugllezes e 200
indios, e estas mesmas extenuadas e baldas de todo ore·
curso, Dão ouviu as vozes da pruelencia, que o aconselhava
a retirar-se para o Pará, e preferiu continuar com muitos
riscos esta guerra, até libertar a terra ela patria do inimigo,
que a opprimia.

Era procUl'ador ela fnenda em Maranhão, e havia em 1622 Ainela para mais aggravar a situação, Pedro d'Albnquer·
construido nas margens do rio Itapecurú os primeiros en- que, nomeado governador do Estar/o, sabin de LislJoa oom
genhos de assuca.', que houveram na provincia, satisfazen- um soCfri\'el soccorro em soldados, armas, e mu'nições, mas
uo assim a condição com que foi nomeado para este car- passando pelo Maranhão, j<í a tempo que os insurgentes ba·
go. viam abandonado o acampamento de TaplJytapera, e não

O seu governo começou na noite de 30 de setembro de sabenelo parte alguma d'elles, continuou a descer <Jté oPará,
164.2, em que, como cbefe dos conspiradores, os guiou he- pejo mar, em. cujos baixos naufragou o navio, que o con·
roicamente ao campo da honra, onde derrotando os inimi- duzia, salvando-se apenas ell-e e poncas pessoas mais.
gos ela patrin, colheu para si e para seus valerosos compa- Continuou Antonio Teixeira no seu systema ,de excursão,
nbeiros muitns pahnas da \'ictoria, e muitas corôas de glo· guerrilhas e surprezas, declarando-se a victoria sempre pelos
ria, que são consen'adas perpetuamente pela historia, que insurgentes, a quem estimulava o oelio da oppressão, e fa·
se orgulha quanuo conta t~o grandiosos feitos. vorecia o perfeito conhecimento das localidades.

Entretanto, quando faltava tão pOllW para vêr Lerminadas Finalmente conseguiu encerrar os bollandezes nos estl'ei·
as uas'f;]digas, falleceu na noite de -16 de janeiro de '1643, tos recintos da ciuade e fortaleza, e nem um só sahia fóra
porem ignora-se o lugar onue desc.ançam soas cinzas, e infe- mesmo a poura distancia, qne não cabisse para logo "ictima
lizmentc por que a gratidão nacional não póde sQbre ellas cIos indios e partidas, que infestavam os arredo~s.

levantar um sobe.rbo monumeuto, que atteste aos \Ijndou- N'esta situação climcil, senão desesperada, se retiraram
ros um facto tão notave!. em 28 de fevereiro de '164~, como diremos no artigo III·

No dia H> chegou ·ao inimigo o SOCCOITO de ba mnito es- vasão hollandeza.
11erado de Pernambuco, e qlle constava, segnndo Berredo, Continoou ainda no governo desta capitania até I7 deju·
«de 770 soldados, alem de cupioso numero d'indio§.» nho de '1646, em que foi empossauo do governo do Esla·

No dia seguinte AndeI' on, que o:; commandava, c1etermi· do o sargento-mór Francisco Coelho de Cal'\~alho.

nou atacar incontinente os portl1guezes, o que realisou, ro- Tão relevantes serviços não receberam recompensa algu·
rem apoz duas horas ele combate, descoroçoado ordenou a ma, e affirma Berredo haver conhecido na cidade de S. Luiz
retiratla tendo 160 morto~, e 200 feridos. I1rna filba e muitos netos d'elle ((sem o menor despacho, que

N s a noite, como dissemo" morreu Muniz Barreiros podesse servir de glorioso estimulo nas recommenc1açõos
quasi embalado pelo ruido da acclamaçTIes de tão estron- da posteridade pnra a imitaç.ão de um !)omem tamanho ».

do a victoria, parecendo, no dizer ele Berredo, qu'c as uas
virtude só esperavam pela gloria d'este dia para encami
nhaI-o íÍ etel'l1idacle.

1&43-1644'.

1643-1644.
Foi nomeado governador e capitão-general do Estado tio

Maranhão por el-rei D. João IV e carta patente de 4. de se·
as guerras contra a in\'asITo hollandeza Teixeira de Mello tembro de 1642.
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1646--1648.

Sargento.mór do Maranhão,

P""'J1f!1SCO (Joel"o fIe 0",-,..'(,1"0.

No artigo sobre Antonio Teixeira de Mello deixamos con- O seu governo foi quasi todo pacifico, como que procu-
signadas as razões, que o levaram á capitania do Pará. rando restabelecer as forças do Estado, gastas na lucta be-

Osenado da camara da cidade de Belem deu-lhe posse roica contra os bollandezes.
do seu encargo a 13 de julho de H3ll-3. Go\ernava então a capitania do Pará Sebastião de Lucena

Embllra de natureza muito fraca, e sempre doente, assim de Aze\"edo.
mesmo patenteou dotes, dignos do importante lugar, que Foi o primeiro, que se apresentou com diploma assigna-
lhe foi confiado. do pelo regio punbo de D. Jo~o IV.

Não abandonou, antes mesmo soccorreu e coadjuvou An- Este homem era aspero e desabrido em seu modo de
tonio Teixeira. " proceder e de governar, pelo que dentro em pouco tempo

De dia para dia aggravava-se mais o estado melindroso tornou-se aborrecido por todos.
de sua saude, o que n50 sendo desconhecido por elle, pro- Em 161l-7 informou o senado da camara, e os cidadãos
curou com muita circumspecção extinguir-certas agitações mais notaveis ahi rennidos, que o commandante da fortale
populares, que já se levantavam, motivauas pela escolba fu- za de Gllrtlpá Ibe participara estarem fundeados na foz do
tora de quem devia ser o seu successor. Amazonas oito navios hollandezes, e com animo hostil pois

Cortou elle todas essas questões nomeando em 30 de ja- procuravam alliciar indios para atacarem a fOl'taleza, e se fos
neiro de 161~4 para substituil-o no governo o seu parente sem felizes talvez a capital da capitania.
Feliciano Corrêa, tendo por adjunto o sargento-mór do Es- Terminou dizendo que só defenderia a fortaleza, da qual
tado Francisco Coelho de Carvalbo, por alcunha o Sarda. fez preito e menagem, e por tanto que os moradores cui-

No dia 6 de fevereiro falleceu e foi sepultado com a de- dassem de defender a sua vida e fazenda, podendo até ele
vida pompa no convento dos religiosos do Carmo, na capella- gel' pessoa capaz para os governal'.
mór. Despeito, covardia, ou imprudencia o facto é, qlle todos

Convem muito lembrar aqui, que Antonio Teixeira go- ali presentes Ibe fizeram vêr a inconveniencia do seu Ilroce
"emou a capitania do Maranbão desd.e i 7 de janeiro de dimento, tudo poreql foi debalde, porquanto dissolveu a
1643 até 17 de junho de 1646, e Pedro d'Albllquerque o junta, firme ainda em sua resolução, e d'abi a pouco deu
Estado do Maranhão desde ,13 de julbo de 1643 até 6 de elIe principio á sua louca intenção cerrando os ouvidos a
fevereiro de 1644. todos os clamores.

Receiando o senado da camara, a nobresa e o povo «se
rem inj uriados na sua conbecida fidelidade, que de novo
ql1er:iam empenhaI' para a expulsão dos hollandezes até li
ultima gôta de sangue», resolveram com justo sentimento
enviar ao general do Estado o juiz Amaro de Mendonça Fur-

Era conhecidQ pelo appellido de Sardo, por ser (l'esta tado, afim ele narrar-Ibe de viva voz todas estas occurren
pinta, diz Baena-Compendio_r/as Eras, por distinção elo tio cias, «para qlle podesse prover em tudo do prompto reme
do meEmo nome e cognomes, primeiro go\emador do Es- dio, que era necessario para a conservação e socego publi
tado elo Maranuão, explica Berredo, Annaes histo1'1'cús ~ 929. co da capitauia.»

Filho illegitimo ele Antonio Coelbo de Carvalho, desem- Sebastião de Lucena, em quanto se passavam estes fac-
bargador do Paço e embaixador de Portugal na côrte de tos, seguiu para a fortaleza de Gurupá, onde desembarcou
França, teve muitas- recommendações -porque possuia me- sem o menor obstaculo.
recimentQS, que o faziam cIignQ dos maiores despachos. Marchou sobre o « forte sitio de Maricary, » occllpado

PU!' espaço de 24 annos Linha servido no Estado do fJra- pelas tropas bollandezas sob o commando de Bandergus,
:íl, eacboll-se em Maranbão, e até aconselllou a Bento Ma- soldado ""'Ieroso, atacou-o destimidamente, venceu, e cu
ciel todo o rigor de guerra, quando se eleu a in"àsão bol- berto de gloria militar recolbeu-sr- á cidade d'e Belem.
landeza. Foi tão bem desemp'enbada a commissão de Amaro ele

Veio do Papá pi'lra S. Luiz e tomou posse do seu'encar- Mendonça, que o governi'ldol' julgou a proposito iI' ao Pará
go no senado da cam3ra em 17 de junho de 11646. conhecer pessoalmeute d'essas queixas, o que realisou em

1';0 terceil'o dia de sna administração nomeou para eapi- agosto ele ,1647. .
tão·mór elo Grão-Pará o capitão PaMo Soares de Avellar, A principio procurou o governador apasiguar os animos
qoe em 28 de junho tomon posse. . • irritados, talvez em consideração aos bons :;erviços, que ine-

lIavia muitas queixas no Pará contra o ouvidor-geral Fran- gavelmente p!'estou Sebastião de LUCl?Da.
cisco Dart'-'ldas de Mendonça, e por isso Francisco Coelho Assim permaneceu até o eomeço do aono seguinte, porem
deu ordem ao capitão Soa~s para que lhe fosse tirada li ou- eram repetidas as queixas, constiJntes as recriminações, e a
vidoria, o que se cumpriu com geral satisfação d'aquelles todos os momentos as representaç0es o vinbam tirar da sua
moradores. natural brandura. .

Em seu gm'erno el-rfri D. João IV dett:rminou, que os Mandou amum abrir devassa, e sahiu culpado Seba -
principes primogenitos ela corôa de Portugal tivessem o ti- I.ião de Lucena, porem o governador, desejando vaiei-o, sus
tolo de Prinéipes do /Jrazil para o poss(!irem em titulo so- pendeu-o, e degradou-o para o Gurupy.
mente, e se cbamassem d'ali em diante-Príncipes do 81'Cl- Achava-, e bem doente então Francisco Coelbo, e receian
:il e Duques de B1'CLgança. do que pela ~na morte se dessem distul'bios, tão prejudi-

DiCG. Vt. I-3D.
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1649-1651

1643-1649.

l','o\'edor-mór da fazenda real, ocapitão·mór.

.","oel PiU" dtl JTeigll.

ciaes ao Estado eonfla~o aos seus cuidados, nomeou, por ..c,tli~ de lPlagaU,iies

patente de 10 de janeiro de 1.648, para SlJbsLitcil-o a Ayres C~pitão'gcner>l, fidalgo da ca a real, commendador ua ordmu de Santiago do Ganhaaa
de ousa Chicharro, «escolhido já repetidas vezes para o ordem dn Chrislo ec~pitão d'infantaria.
mesmo emprego pelas recommendações do seu merecimen
to.»

Qoando sabiu do Maranhão tinha elle deixado no gover- A nomeíação de Luiz de Magalhães f.ai muito.bem aeo·
no (l'essa capitania, com a patente de capitão-mór, Manoe] Ibida pelos moradores da cidade de S. Luiz, onLle ja era
Pitta oa Veiga, provedor-mór da fazenda real. muito conhecido pelos seus importantes serviços no loogo

Lembrando-se dns desordens, que se dernm por occasião praso de 23 annos, eill alguns do:> quaes estel'e na India,
da morte de seu tio, necre c.entou na patent(l de Ayrcs Cbi- e em 1625 achou-se na gloriosa restauração da Babia de
chorro, que em caso de, sua morte ficariam as duas capi- todos os SíllltOS, e depois n3 guerra ue Pernambuco, oode
tanias, que formavam o Estado, inteiramente inl1ependentes alcançou o posto de cnpiLITo d'infantaria, 3 troco de muitas
uma da outra até resolução do ministerio de P-ortugal, a Feridas honrosas e de ficar aleijado d'um braço.
quem dariam conta com toda a brevidade. Governnva elle a pr3ça de Cacben quando foi escolhido

\ 1.5 de fevereiro de 1611,8 falleceu com touos os sacra- para vir presidir os destinos c1'este Estado, e cbegando a
mentos, dando semore evidentes signaes ue sen espirito ver- S. Luiz em n de Fevereiro de HH9 as:umiu logo as re·
dadeiramente religioso. deas do seu poder. .

Segundo uma das verblls do seu testamento foi o seu ca- Em cumprimento tIe ordens superiores foi seu primeiro
daver sepultndo na porta da igreja dos religiosos de Santo cuidado tomar conbecimento das Inctas bavidas entre oca·
Antonio na cidade de llelem. pitão-mór ManoeI Pitta e o ouvidor Fig8'eirn Durão

Da devassa, a que se procedeu, reslJltou ser solto o ou·
vidor, e suspenso o capitão mór do seu emprego de pro·
vedor-mór ua fazenda real.

Pouco tempo depois mandou residir o mesmo Provedor
no Forre, onde esteve o ouvidor, suspenso porem do seu

Depois do falleeimento do capitão-general continuou Ma- lugar, para o qual nomeou sem escrupnlo o governador um
Iloel Pitta ua Veiga a governar de conformidade com as dis· seu irmão, que o acompanbou de Portugal.
posições de Frnncisco Coelho. Den ordens pílra que do Pará se apromptasse e seguisse

Em vereação de 19 de janeiro desse mesmo anno pavia uma grande tropa para o descobrimento do r-ia do ouro'ou
comparecido Manoel PiUa perante a camara, afim de tirar, lago douTctdo, a qual p3rtiu pllra o seu destino em 24 d'a·
di se elle, dous emprazmnentos, que lbe havia feito o pro· gost.o sob as ordens de BarLholomeu llílt'reiros d'Athaide
vedar-mór dos defuntos e ausentes, o bacbar-el Antonio Fi- com a patente de capitão-~ór, e a quem deu ordens ex·
gneira Durão, para o obrigar a comparecer na eôrte peran- pressas para aprisionar ou resgatar indios.
te a mesa de consciencia e ordens, e requereu ao senado, llartbolomeu Bal'reiros foi infeliz em ambas ns commis·
quo avizasse ao governador do Estado, que elle se ficnva sões, e accusavam-no até de ter procedjdo com grande es·
apromptando pnra seguir em uma das embarca~.ões surtas candalo e relaxação, de que o governador ern o primeiro
no porto. movei pelas instrucções que lhe uera, como ao depois se

Mudou porem de resolução apenas sonbe da morte do verificou judicialmente.
capitão-general, porquanto, em vez de obedecer aos empra- Apenas chegado a Belem, por ordem superior abriu·se
samentos, prendeu, carregou de ferros, e deteve na [orta- ulJ)a devassa para coóhecer-se d'esses factos, pelo que apai·
leza dn lfera-Cntz o referido bacharel, em maia.seguinte, xonou-se e morreu, caõsanc10 a sua morte a perda degrau·
porque este proclamando embnraçado o curso da justiça pela de parte da reputação de Luiz de Magalhães, mui principal·
força das armas, resignára as suas funcções de provedor- mente ao conceiLo da côrte, «que quasi sempre com me·
mÓI' e ouvidor-geral para ir pessoalmente dar conta a el-rei recida lastima costuma julgar as or.caslões só pelos succes·
d'estes acontecimentos, segundo expôz longamente Figueira sos. »
Durão ao senado em vereação de 30 de janeiro do anno se- Em qunnto se davam estes factos, a côrte approl'ou o
guiote de i6~9, dois dias depois de ser solto. procedimento d'eJle pnra com o omidor Figueira Durão, e

Pas adas oito dias mandou acamara cbamar o dito capi- extrnnl10u com severidade o que elle praticou com Manoel
tão-mór primeil'a e segunda ,ez pelo seu escrivão, pretex- Pitta, a quem mandou restituir o seu Ioga r tlc provedor·mór
tando negocias relativos ao seniço publico, porem elle, sem e estranhar aspernmeote ao governador a nomeação, que
recu 'lr abert3mente, escn ou-se alleganc10 molestias. bavia feito do seu irmão. .

Figueira Durão foi o succe'sor do ouvidor geral Rran- Viviam descontentes os mor!:Jores do Maranhão e Para
ci co Bnl'radas de Mendonça, que, na frase de Berredo, mui- com a reunião das duas capitanias formando um só Esta·
to provocou a grande prudencia do capitão-mór Manoel do.
PiLta. A experiencia tinha mostrado as desvantagens, mormen·

E te me mo escriptor cla sificotl as vio!encias de Pitta co- te n'aqnelle tempo, em que tardia era a navegação, e por
mo ex uma e pe ie de cautela para atalbar o falaI precipício, tanto difficeis os meios de transporte, e difficultosa a trans·
a que caminhavam. » . missão de medidas auministractivas, tão necessarias o'a·
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Cul'alleiro professo da oruem ,de Chl'islO, o capilão-mÓI'.

quella epoclla de agitações, de ambições desordenadas, e Jorge de 8. Payo» disse que o mesmo tumulto te\ e lugar
all'eses até de crimes. depois da sua chegalla ao Maranhão, que foi em '16 ou 17

Levaram no anno de 16tH suas queixas perante o thro- de novembro de '1852.
no regia, c callando eUas no espirito do rei, depois de ou- O poro amotinou-se, converteu a cidade em praça d'ar
I'idos os' seus ministros e conselheiros, por meio da reso- mas, o governador sabiu do quartel com toda a artilbaria e
lução de 25 de fevereiro do anno seguinte foi extincto o infantaria para resistir aos revoltosos.
Estado do fflaranhão, ficando em seu lagar as duas capi- Felizmente não se disparou nm só tiro, e nem se derra
tanias de São Ltt1'z e GJ'am Pará com jurisdicção iodapen- mau uma só gota ~de sangue, porque de ambos os lados
dente uma da outra. appareceu a prudencia, e chegaram ao accordo de se sus-

Em 17 de novembro de 1652 passou o governo ao seu pendei' tal medida, e de se levar aos pés do throno uma
soccessor, e partiu para Lisboa, sendo elle o primeiro go- representação informando o principe do estado em que se
vel'nador que teve a fortuna de l'evér os patrios lares, por achava a capitania, e quanto era prejudicial a ella a Compa
que os dois Coelhos de Carvalho (lia e sobrinho) e Pedro nbia de Jesus, abi accusada só por que sempre propugQoU
d'Albuquerqll13 morrerão no Pará, e Bento Maciel, feito prisi- pela liberdade dos índios ·mas em se'u proveito.
oneiro dos hollandezes, morl"eo em uma fortaleza do Rio E~n virtude d'esta con"ellção os moradores de S. Luiz
Graod6 do Norte. nomearam logo seus' procurauores, os quaes, em falta de

Nova forma de govemo appare.ce, vejamos porem se se- navío n'este porto, foram embarcar-se no Par.\, d'onde par
ra uma era de felicidades para a capi~ania do Maranhão, de tiram em compaQhia do capitão Manoel Guedes Aranba, in
cujos capitães-máres passamos a dar, como até aqui, uma combido d'igual commissão pelos paraenses.
noticia muito succinla e abreviada não só pela falta de do- Regressaram elles em 16M o: enchendo bem todas as me
comentos e de correspondencia official, que d'e\les não en- didas das :mas esperanças, pois haviam conseguido absolu
conll'amos nos archivos, Gomo tambem para não repetirmos ta probibição de tocar-se mais na liberdade dos indios.»
moitas facLes já narrados em varios artigos da presente obra. Pela carla regia de i17 de outubro de 16~3 passada por

seis vias, el-rei D. João IV disse « que desta prohibição
CAPIT!iES-A10RES.-Creação ClcL Capitania elo Mamnhão, inele- geral não _resultou utilidade alguma, ant~s' causo~l grande

pendente dCL do' Grão-Pará lJelcL r'esolucão ~'egia ele 25 de perturbaçao nos moradores, e prometteu IOCODvenlentes de
fevereiro de 1652. ). considerayão para o diante, por ser c1ifficultissimo., e quas

impossivel na pratica o dar-se liberdade a todos s~m disi
tincção,)) pelo que depois de reconsiderar bem a materia
«houve por bem re"ogar todas as provisões em contr'ario,
e determinar, que os officiaes da camara do Maranbão e do

IG52-1655 I

Pará examinassem em presença do desembargador João Ca-
Ballbazar Pereira sen il1 por muit'o tempo na armada por- bral de Barros, syndicante, e na falta delIe com os ouvido

logueza contra a corôa. de Castella, e sen nome tinha mere- res dessas capitanias, quaes dos gentios captivos o eram le
cido espectai menção em crizes arriscauas nas provincias gitimamente com boa conscieIl'Cia e quaes não, o que sen
do Minho e Traz-Qs-!\'Iontes. do aprovado e jnlgado por esses magistrados, se desse por

Os moradores de S. Luiz pelos [Jreceuentes do novo Ca- livres e por captivos os que legitimamente o fossem. lJ

pitão·mór pensaram que para elles hiil ra,iar uma epocha de N'esta carta regia estão mencionadas certas clausulas, por
felicidade, e por isso o acolheram com todas as demonstr'a- meio das qoaes «podia e devia haver captiveiro d'abi em
çães de contentamento. diante )l ••

Brevemente porem estavam dissipadas essas esperanças Parece que ouvia receio de ser extraviada pois alem de
pelas commoções internas que então tiveram lugar. ser « passada por seis vias)) foi registada em 3 de junbo

POI' um dos artigos elo seu regimento levava ordem para de W5!t nos livros da cam:ll'a municipal do Pará.
pÔI' em liberdade todos e quaesquer indios, que até aquelle Não foi s,á este o dissabor, por que passou Balthasar ele
tempo tivessem vivido com o nome de escravos. Souza.

A riq.ueza então ccnsistia no maior numero de indios es- Em vereação de 7 de julbo, acbando-se. elle presente,
cravos. representou-lhe a camara que não nOlIleass~ para o lugar'

Já se vê que Balthazar Pereira trazia uma cominissão tão de ouvidor geral a João Rabello de Carvalho, como lhe cons-
melindrosa, como cheia de espinbos. tava que era SllU intenção.

Sem ouvir' os conselhos da pl'odencia, e sem preparar O governador, longe de censurar esta intervenção inde-
primeiro os animas para desfechar depois o golpe, que hia bita no exercício de suas Cuncções, respondeu, que de eja
diminuir, -ou talvez extinguir, a forl.una on os interesses ~ra nomeai-o por ser letraLlo, porem replicou-lhe acamara,
~artiCl1lares, deu, de accôrdo com o Padre 1 ntonio Vieira, ue o não fizesse poi' não convir de forma alguma tal no
execução a esta medida. meação, « coótra a qual militavam rasões poderosas, alem

Berredo diz, no ~ 961 dos seus Allnaes, que foi poucos de haver outros cidadãos muito mais dignos para tal cargo».
dias depois da sua posse, porem o padre Antonio Vie!l'a Oito dias depoi levantou-se novo conOicto entre a cama-
na sua «resposta aos capitulas, que deu contta os 1'eligi- ra e o gorernaclor.
asos da cOJnlJanhia em 1662 o P1'owl'adol' do Alaranhão Eis o caso.
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1655-1656.

Pl'irnoiro gOl'ornudor o.~pililo·gonorul, marechal dc cumpo da Buhia, fidalgo da
casa I'MI, coftlmoudador da ordem d S, Pedro do Sul c alcaide-mór das

Yil1ns de Mariall1l c Moreira,

Apresentou-se a ella Bartholomeu Barreiros ele Miranda n'esse mesmo rlia tomou posse do seu goremo, para o ex·
com a nomeiação de ouridor e proyedor da fazenda, mas ercicio do q.ual foram-lhe dadas instrucções no RegimenlO
em virtude d'uma precataria do dezembargador s)'odicante, de t4 de abril elo aono passado.
João Cabral de Barros, recusou-se aquella corporação a Passados cinco dias tambem aqui chegou pela 'segunda
dar-lhe posse, sem que elle assignasse termo de desistir do ,'ez o padre Antooi? Vieira, cujas pretenções acerca do go·
ordenado. \ emo temporal dos índios haviam sido favora\'elmente de-

Barreiros appellou para o governador, e este deregiu feririas pela corôa, «que servinào de oovo as zelosas repre·
uma precataria á camara fazendo-lhe sentir, que nem ella e sentações d'aquelle digno superior de tantos apostolicos ope·
nem o desembargador synd)cante tinham que rer com o ar- rarios, restringiu a reforma pela provisão de 9 de abril de
denado, competindo-Ibe apenas dar posse ao nomeiado, sem ·1655 com providencias tão cheia' de jl1stiça, que ainda os
iotrometter-se em jurisdição alheia, pois a de nomeiar e mesmos a quem mortificavam pela grande parle, que fica·
marcar ordenado exercia elte capitão-mór em virtude dos vam perdendo nos seus P!oprios intcres es, a receberam
artigos 20, 22 e 23 do seu regimento, e que a sua opposi- sem ér menor disputa, sendo o dito padre Antonio Vieira
ção era motim e rebeltião e por isso em nome de S. l\1ng.es- comprimentndo pela c~mal'a em corpo de ceremonia, visto
tade lhe requeria, e de sua lJarle lhe pedtOa, muito por ser elle o condllctor da lei, rendendo-lhe graças pelo grano
mercê dessem a posse. des bens, que negociara para :lquelle poro. D

Depois d'este acto de fraqueza, terminou protestando des- Tres mezes depois, desejando conhecer todo o paiz sob
de logo por qualquer procedimento contrario', e mandando o seLl domínio, foi André Vidal para a cidade de Belem do
que o escrfv1ío notificasse a precatoria sob pena de cem cru- Grão-Pará, onde em principias de setembro, perante a ca·
zados e dois annos de degredo. / mara municipal, renovou o acto ue posse, que já bavia lo·

A camara deu afinal a posse, protestando comtudo, que o mado na capital do Estado.
fazia violentada e por evitar maiores dosordens. Andou pelo interior do Pará, esteve na ilha de Joannes,

Em 31 de janeiro do anno seguinte a camara dirigiu-lhe para onde ucpois desejou muito mudar a capital d'essa aa·
outra pr.ecatoria, na qual se bem que em termos de muita ritanin, mandou um corpo de tropa, sob ordens do sal'gen·
cortezia, o intlmou formél'lmente para não fazer Llmá entrada to-mór Agostinbo Corrêa, fazer gllerrn por entrada:is di·
ao sertão, visto que a não dispunba nn forma das leis, e versas borLlas d'indios, levantou uma atalaia nas Salinas,
por causa publica e approvada, e sim por interesse [5articu- onde se collocou nma peça' ,le artilharia, para que com o
lar seu; que o clamor do povo por esse motivo era geral, e estrondo uo tiro ou com a vista do fumo fugisse de terra
que ficasse elle advertido de que incorria nas penas das di- as embarcações, que n'aqueHe tempo demandavam a barra
tas lei , e qlle d'isto daria conta a sua magestade. do Pará, evitando assim tantos ntlufragios.

Dezoito mezes se tinham passado depois da extincção do Em 8 de dezembro de 1655 Andr6 Vidal sahiu do Pará
Estado do bJal'anhão, c a experiencia já havia mostrado o e nos principios de 1656 chegou á cidade de &. Luiz, dei
quanto a dirisão das duas capitanias foi prejudicial, tanto ao xaudo no governo do P'élrá Luiz Pimenta de Moraes, como
socego' publico, como aos interesses da fazenda real'oe por capitão-mM, o primeiro d'aquella nova capitania.
i 50 pela resolução regia de. 25 de agosto ele 16M foram Foi n'esse tempo, que as' camaras do Maranhão e Parâ re·
outra voz reunidas, e restaurado assim o antigo Estado. ceberam.a provisão regia de 20 de julho de 1655, confe·

Com esta nova ordem administrativa foram dispensados rindo aos habitantes d'estas duas capitanias os mesmos pra
os sen iças de Balthazar de Sousa, que só terminou o seu vilegios, direitos e isenções, outorga'das aos nobres da cio
governo em H do maio de 1655, «com tão geraes applau- dade do Porto, em attenção ao gr:;Jnde zelo e udelidade, com
sos dos moradores da cidnde de S. Luiz, que desordena- que se houveram durante o dominio bollandez, concorren·
do. nas demonstrações publicas dos seus alvoroços até clJe- do assim muito para sacudir o jugo estrangeiro e recuperar

.garam estes a parecer tumultos, procedimento muito oroi- a liberdade.
nílrio no mundo politicoD-diz Berredo no § 999 dos seus Com as mercês, que el-rei D. João IV premiou o mere·
.fÍlInaes. cimento de André Vidal, concedeu-lI~e tambem o ser fulu-,

1'0 successor dos governos das capitanias de Pernambl1coc

< 00 rERNADORES.-Foi restátwado o antigo Estado do lila1'a9lhão ~eino ~'Angola, dando-lhe faculda,de ~ara que, no caso de
pcla 1'csoiw:ão 1'cgia ele 25 de agosto de 1654. alDda nao ter complQtado o seu tnennlO, nomeasse quem o

. substituisse, quando por ventura lhe coubesse qualquer das
duas futuras successões.

Sendo promoviuo o m.,?stre de campo Francisco Barrelo
a governador do Estado do DI'azil, ficou vago o governo de
Pernambuco, e assim «chamado' com mais alguma pressa
da justa vaidade de ter sido o theatro das heroicas repreJ

sentações do sen valor na formidavel guerra dos hollande·
Era já muito conhecido em todo, o Estado, porque muito zes» em 23 do mez de setembro de 1656 sahiu André Vi·

figurou em toda a America e Europa por occasião da guer- dai por terra em direitura a Pernambuco, deixando encaro
ra contra o bollandezes. regado do Estado do lUQ/I'allhão o sargento-mór Agostinbo

Em H do maio de 1655 chegou á cidade de S. Luiz e Corrêa.
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/656-/658.

Sargento-mór, go\'ernador interino.

A.gostinl,o COI',-é".

Capil5o-general, commcndador das ordens de Cbristo, da de Santa Maria de
Ancbote, e do Gulfar, e fidalgo da casa real.

Foi no goverl)o d'elle, em 14. de dezembro de 1655, que rores praticados pelos hollandezes, quando invasores, e por
opadre Antonio Vieira escreveu ao secretario d'Estado Pe- isso foi facil a D. Pedro o dispOr os animas contra elle ,
dro Vieira da Silva aquella memoravel carta onde se lê, «que mormente tendo sido, corno foram, aqui vencidos pelo he
no Maranhão havia um só entendimento, uma só vontade, roico valor dos moradores deste Estado, e especialmente da
eum só poder, e este é de -quem governa.. capitania do Maranhão.

Seria istú devido ao poder immenso e monstruoso con- Durante o seu governo, nos annos de 1658-1659, se
ferido aos governadores, ou aos desregramentos do arbi- fize~am dÍ\'ersas entrauas para resgates e descimentos dos
trio? indios, sob a direcção do pa.dre Antoni{) Vieira,

N'uma d'ellas apparecenclo resistencia da parte dos lnhei
g?,taras, fez-se-Ibe guerra, pelo que se renderam, e foram to
mados quasi todos,

Chegando estas occurrencias ao conbecimento da Metro
pole, expediu ella a cGrlc& regia de 11 de fevereiro de 1660,

Nomeado pelo governador André Vidal de Negreiros em na qual se lê o seguinte, relativamente a este caso.-/!Fic:l
2~ de setembro de W56, na patente, que lhe passou, o con- ram 24.0 prisioneiros, os quaes, c.onforme as leis ele sua
siderou logo de posse do seu governo por haver prestado magestade, a titulo de haverem impedido a pregação lia E
homenagem eni suas mãos. vangelbo. são julgados por escravos e repartidos aos sol-

N'esse mesmo dia entrou em exercicio com geral applau- dados.»
50, porque morador da cidade de S. Lu.iz era' muito conhe- Desde 1658, que era mui notavel a falta de escravos na
ddo pelo seu caracter brando, e muito re~peitado pelos capitania do Pará, pelo que os seus. habitantés se quei:tavam
bons serviços, que durante o longo praso de 4·0 annos pres- dos missionarias da Companhia de Jesus.
(ou á patria nas conquistas da America, assim portugneza Diziam elles, «que os jesuítas só deviam ter sobre os in
carno castelhana, e mui especialmente na defesa do antigo dias jurisdicção espiritual, como seus parocbos, que er3m,
Estado, confiado aos seus cuidados. nunca porem a temporal, mormente transgredindo a lei so-

I

Em 6 de novembro d'esse mesno anno·falleceu D. João bre a ultima forma dos justos captiveiros, passada em 9 de
IV, e passou a governar como regente a rainha D. Luisa abril de 1655.»
Francisca de Gusmão durante a menor idade de seu filho D. Francamente diziam que as aldeias dos jesuitas não eram
Alfonso VI. missões e sim colollt'as,

Derramou-se por todo o reino de Portugal e suas conquis- Com estas e outras accusações em nome do bem publico
las o receio de nova guerra da parte do governo de Ca, - assim se defendiam os interesses particulares de muitos iu-
[ella.' dividuos, cuja fortuna consistia na escravidão dos índios.

Redobraram-se os cuidados em todas as conquistas por- -O padre Antonio Vieira, corno \'isitado r da Companhia,
luguezas, e especialmente em Maranbão, onde, se faltavam estava no Pará, ouvia muito bem esses clamores, e julgan
forças, dobrava «o c1estimido animo do seu commandante, do-os sempre injustos, não cuidou de destruil-os abi.
reputando sempre não a ql1antidade e sim a' qualidade dos Receioso, porem, de que chegass'em á côrte, não se es_
seus recursos, pelo que exercendo igualmente todas as mais queceu de escrever para lá a alguns ministros e a mnitos
funcções cIo seu ministerio, multiplicava a cada instante os nobres com o fim de dissipaI-os, e de tal arte o fez, qua,
applausos do seu nome.» qnando lá chegaram os queixumes foram julgados filbos da

Em i6 de junbo de 1658 terminou «a sua recta aclminís- paixão e por isso desattendidos.
lração da justiça, com que segurava a felicidade dos seus Não desanimaram os moradores, pelo contrario redobra-
gOYernados.» Tam de exforços, mÇlstrando porem moderação, muito lon-

n. Pet;'.o tle Mdlo. ge do que se devia esperar.
O senado da camara escreveu ao cio Maranhão em 112 de

janeiro de 1660 convidando-o para uma alliança, com que
melbor segurassem os interesses dos povos contra os je-

1658-/662. suitas na questão da liberdade dos indios.
Era governador das armas da comarca do campo' d'On' Depois de alguns mezes de irresoluções e de duvidas res-

rique quando foi nomeado para dirigir os destinos d'este ponderam que acceitavam a allianca promettida.
Estado, por decreto de 18 de marçá de 1657, assignado Os vereadores do Pará, agradecendo aos do Maranhão a
pela rainha regente: consideração, que com elles tÍ1I'erarn, lhes relataram minuci-

Em 16 de junho do seguinte anno receben eIle, na ~a- osamente as occurrencias havidas com os jesuítas, descre
mara da cichlde de S. Luiz, o bastão do governo das mãos vendo o adio do povo contra elles, e terminaram por nomlta
do sargento-mór Agostinbo Corrêa. los seus procuradores «para obter do capitão-general o re-

N'esse tempo já a côrte de Lisboa havia declarauo guer· media a males tão poderosos, asseverando, que se a pro
ra à. republica hollandeza,t e por isso recommendou a D. Pe- coração fôr regeitada, eIles e o povo se veriam impellidos
dro de Mella, que tornasse todas as providencias, que jul- a abandonar os seus lares fugindo á derradeira-mif;eria, que
gasse necessarias contra a perfidia d'essa nação. para todos a largos passo~ caminbava.) (Baena-Compen-

Na memoria de todos ainda estavam bem frescos os hor- dia das eras pago 89.)
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Acceitando a pl'ocuração, porem tão apaixouada era a «Que por maior que fosse o numero d escravos, maior
queixa como impl'Odente a representação, porque foi de- era o numero dos mortos, ('orno mostrava a experiencia, pop
vaI vida ao Pará a; pela sua falta de rlecencia e de modera- serem os indios panca amigos do trabalho, fdgirem muito
Cão,» não senuo apresentada 'ao governador, afim «de não para as suas maltas, e resistirem fracamente ás doenças.
ser objecto de censura de toda gente sisuda e bem cria- Continuou descrevendo' a serie de missões, qne tinham
da.» ido tio sertão, mostrando que eXI:ederam allas o numero

Oi' Vereadores do Pará se accommodaram e reservaram prescripto, no que houve abuso pois o regimento mandava
as suas reclamações talvez para em melhores tempos se di- que houvesse uma só annualmente, resultando disto odes·
rigirem ao gO\ ornador do Estado. cimento de 3:000 ind'ios forros e mais de ,I :800 escravos,

Não se esqueceram porem do objecto que tanto os pre- que for~m vendidos pelo preço então corrente de l!~OOO rs.
occupava, e em 1;:$ de janeiro de HHH endereçaram ao pa· Para não descontentai-os terminou proruettenrlo-ll1es fa·
dre Antonio Vieira, como superior e vesitadol' geral das zer n'esse anno a missão cio rio 19uassú, paI' via do rio
mis õcs do Estado, uma representação, cujo' reSl1mo é o Tocantins, onde estavam os Tupinambúv; bem corno, se
seguinte. quizessem, entraria pelo rio ArctrJuaya, «d'onde se podi·

« Que os povos so.ITriam gl'andes necessidades pela muita am troner muitos escravos para o gremio ua igreja e servi·
falta, de certo tempo a essa parte, d'escravos com que se ço .da Repuhlica D.

servissem. Não se conformou a camata, como era logo de suppôr,
« Que tinham diminuído as rendas e o dizimo de sua com estas razões, e replicou ao padre Antonio Vieira logo

magestade, pelo que era necessario fintnr·se o povo para no dia Ui por maneira bem aspera, fazendo-se a elle e aos
dar farinha á ~Dfantaria, não se tendo pag@ a eongrua do seus su'bditos a accusnção de. serem os senhol'Cs de quasi
vigario da matriz, e onda se havendo dado aas capuchos todos os e~cravos resgatados n1essas missões citadas, e lemo
de Santo Antonio. brando-lhe a promessa, que fizeram os jesuitas «de que não

a; Que os paes de família já não traziam sens filhos e fi- bav-iam de tirar lucro dos indios forros, nem com alies fa·
Ibas á cidade, nem pela festa do natal, por não· terem escra· bricar fazenda, nem cnnnaviaes, e sim só tratariam da dou·
vos para remar, nem que vestir por falta de cabedal. trina espiritual.» .

a; Que viviam muitas vinvas honestas, moças donzellas, Remataram dizendo,. que se iam «queixar das cousas,
casadas, e ol'phãs no maior desamparo, que muitos bomens, que esse povo padeda, a sua magestade na côrte e cidade de
até os mais principaes, andavam vestidos de panno de algo- Lisboa e ao governador e capitão general.»
dão, tinto de preto etc. etc. D. . Mandnram entregar este officio pelo escrivão da camara

Com estas e outras exagerações concluiam dizendo, que Manoel Ribeiro Porto, que foi' desempenhar sua cornrnissão
nos sertões baviam muitos escravos, onde se podiam 1'es- em companhia de Manoel Braz, procurador da mesma ca·
gatar, e que á vista c1'um ca[Jitulo do regimento dado ao mara.
actual governador e capitão general, lhes pediam gl1e elle O escri\'ão passou certidão de que o entregoll no colle·
nomeiasse um cabo p:1ra commandar ás escoltas, qne c1evi- gio de Santo Alexandre ao padre visitador, que o leu e res
am ir ;]0 sertão q~tanclo lhe lJa1'ecesse, acudindo assim com pondeu «que não tinha que dizer mais que o que tinha I'es·
o remedia a tantas miserias e necessidades. pondido, e qne o mesmo diria sempre, e qUI:) a seu tempo

O padre vesitador deixou passar muitos dias antes de responderia ao mais se os ditos officiaes da camara tiYes.em
responder a esta representação, e 5nalmente fel-o em '12 poder para lbe perguntar.» .
do 111'Z seguinte nestes termos. Resolveu a camara enviar á presença de D. Pedro de Mollo

« Que leo a representação como quem sempre desejou a o vereador ManoeI Cordeiro Jardim, afim de obter pro\,j·
essa capitania O' maior bem tanto temporal corno espiritual. àencias sobre o que fica dito.

« Di. se que a miseria' d'enlão se devia attrihoir não a Não se conte~taram com isto só, pois enviaram perant~

falta ele braços, e sim á diflcoldnde da navegação por esse o tbrono a Antonio lI' Albuquerque M;]ranbão, residente em
territol'io todo cortado de rios e alagados; á falta de caça Lisb?a, como seu proclJl'pdor. .
e pesca, por ser impossivel. que sempre dl1rasse; a não Antonio, d' Albuquerque era ,filho de Jeronimo d'Albuquer·
haver praça, nem aç.ougue e nem venda, pelo qDe neces- que, irmão ele Matbias d'Albuquerque, e parente de moitos
ariamente cada família devia ter o que tinha uma repulJli- cidadãos, que com elles conquistaram o Maranbão, e rega·

ca' ao accre cimo do preço das mercadorias do reino, e ram esta terra com o seu sangue precioso.
~ depreciação do assucal' e do tabaco, e lambem <1 vaidade Não podiam por certo escolher procurador mais cheio de
empre cre, cante, não medindo os gastos pelas posses, e prestigiO.
'im com o appetite, alem de outras causas secretas em al- No dia 9 de abril de H361 seguiram para Lisboa no na·
gons particulares, reservadas á sciencia e providencia divina. via de Agostinho Duarte a representação e a procl1r:wlío, e

I

« ffirmou que' a necessidades por el~s apontadas não a i7 do mez vindouro partiu para lVIaranhão o vereador lar-
Cl'arn gorae pois alguns, que não tinham outr'ora escravos, dim.
nlão pos uiam muitos, e que o remedia pnra remover es· Já po,!' essa occasião o povo maranbense achava-se milito
a mi ada, por elles allegada, estava no bom governo ela agitado contra o padre Antonio Vieira, porque barendo sido

republica na emenda do abuso-:, e no uso das incll1strias interceptadas algumas cartas d'elle para o bispo eleito do
uteis cm geral. Japão o padre André Fernandes, seu irmão de habito, de
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grande ,authoridade diante da rainha regente, se conbeceu penna de mestre, que só elle possuia, e com o vigor d'uma
que pedia certas ordens, das quaes necessariamente resul- alma grande, que muito se mostrava e brilhava nas oeca-
lava a liberdade dos indios. siões arriscadas.

Acamara porem pO\lde conter por algum tempo essas in- _Abi descreveu os tumultos do Maranbão, indicou o que
disposições com a esperança das providencias, que em seno se devia fazer par.a salvar o Pará de tal contagio, insistiu
tido contrario bavia pedido, porem no domingo 15 ele maio pelo governo das aldeias elos indios para elle e seus can-
opovo amotinou-se, invadiu é:í força bruta o cóllegio dos frades, e finalmente «ela parte de Deus e de sua mage tade •
jesuitas, insultou-os, e arrancando-os dos seus proprios cu- protestou por todos os clamuos e ruinas irreparaveis, tem
biculos lançou-os fóra de sua habitação usual. poraes e e pirituaes, que se seguis em paI' qualquer falta,

No dia -17, mais serenados os animas, «depois dos bar- descuido, ou dissimulação, que n'este caso bouvesse, e que
barQ excessos de tamanha desordem,» o povo obrigou o deviam ser attribuidos aos maiores que serão os causado
superior dos jesuitas aqui. residente, frei Ricardo Carece, a res das inquietações d'este Estado.»
desistir perante a camara, da administração temporal dos Lamentamos não poder trasladar para aqui todo e te es
índios. cripta, porem a curiosidade dos nossos leitores será satis-

Em quanto se passavam estes acontecimentos o governa-' feita, recorrendo aos An;wes de Berredo a pago 4,1'>3 usque
dor nunca deu signal de si, e apenas contentou-se em man- 462.
dar á camara o sargento-mór do Estado e um escrivão lJara No dia 23 os camal'istas, depois de tomarem algumas pro
dar fd, como elle mesmo confessou na carta, que em 23 videncias, responderam com dignidade, acerto e inteireza.
d'esse mesmo mez dirigiu ao padre Antonio Vieira, vergo- A7 do mez yinLlouro cbegou a 13elem o vereador Jardim,
nhoso padrão de seu gania miseravel e baixo, pois n50 teve vindo do Maranhão para onde rôra mandado afim de obter
pejo de assignar-se captivo do grande jesuíta, depois d,e certas concessões do governador, e como não alcançasse que
muitas adulações e servilismo I as entradas para a escravidão dos índios se fizessem inde-

Diz Derredo, com intenção de desculpai-o, que «lhe fal- pendentes da vontade do padre Antonio Vieira e de seus com
tavam forcas para castigar procedimento tão detestavel, e panheiros, embora todas as razões e desculpas que produ-. ,
quo os sediciosos Ibe conservavam o ti,tulo de governarlor ziu em sua defeza, foi por ordem da camara preso em sua
mais por ceremonia do que veneração.» propria casa até o dia '13. -

Francisco Teixeira de )\10raes, natural da villa ue Alen- Amotinou-se a cidade de Belem desde esse dia, e a IJ6,
quer e cidadão da cidade de S. Luiz, em um manuscripto, depois da procissão do Anjo Custodio, o povo invadia em
que intitulou «Relaçào ht'storica e politica dos t,lt1n-ultos assu3ela o collegio de Santo Alexandre, prendeu o padre
do ~farallhào,» disse que D. Pedl'O de Mello a principio se Antonio Vieira e seus companbeiros, e no meio d'uma es
não desagradou d'este motim, cioso ela muita influencia dos coita obrigou-o a embarcar para Maranbão, anele foi metti
jesuitas, e da muita authoridade, que tinbam sobre os il]- do em um carcere, e embora d'abi escrevesse alguns pa
dios «ficando elle ql1asi sem exercicio n3 parte mais essel]- peis com o fim de justificar o seu procedimento e o dos
cial do governo do Estado.» seus irmãQs, e tambem de dividir o povo em partidos, na-

Na oarta já citada o governador confessou ter dito aos ca-.da conseguiu a notavel eloquencia de suas palavras outr'ora
mai'istas «que elIe aqui não era nada,» e ao padre Antonio tão poderosas.
'ieira, «que não se fiava de ninguem, que não acba\a urna Finalmente foram todos os jesuítas, que se achavam pre·
pessoa n'este Estado de quem se podesse fiar, seja Deus sos, embarcados em um patacho, que seguiu para Lis
louvado, que assim foi servido, que era melbor andar ás boa.
pelouradas com o inimigo, ou em alguma outra parte, que Quando á côrte chegaram presos estes frades, já lá se
I'or·se n'este desamparo pois apenas se acbava com 5 ou 6 sabia de todos os motins, não só porque D. Pedro de Mel
homens contra 600 almas etc. etc.» lo deu conta d'elles, como lhe cumpria, como tambem por

Foi esta carta .recebida na bahia de C-u1nan pelo Padre que a camara' fez o mesmo, desculpando estes desatinos com
Antonio Vieira, que andava missionando já pelo interior do a falta de servos, e enviando para melhor defendei-os como
Maranhão, e como n'elIa o governador lhe dizia e até sup- seu procurador Jorge de Sampayo de Carvalbo.
plicava, que cá não viesse, voltou para a capitania do Gu- D. Pedro de Mello sentio gravemente o desacato, que fi
rupy, onde coadjuvado pelo capitão-mÓI' João de Berrera zera o povo do Pará ao padre Antonio Vieir , a quem esti
da Foncec'a, «assistido da camara d'aquella "illa, conseguiu mava tanto pelo seu talento como pelas suas virtudes.
que a paz abi não fosse perturbada. Dedicava-lhe muita amisade, quiz soital-o «das barbaras

Era então esta povoação o prinr.ipal ponto de escala da mãos d'Bma boa escnlta do ovo do Pará,» porem «viu-se
I'iagem do M3ranbão ao Pará. sem forças, pois era tractado como governador apenas no

Antes que chegasse ao Pará â noticia dos acontecimentos nome» dissimulou seus sentimentos e deixou a revolução
do Maranhão, o padre Vieira, «bem escoltado em tres ca- correr seu caminho.
nnas, arQ')adas em guerra,» dirigiu-se á cidade de Belem, Novos disturbios se deram em 1662 no Pará contl'a os
onde chegou a.2'J de junbo. jeSuitas, porque cheganelo a Belem Antonio Barradas de

Apenas desembarcou mandou apresentar á camara pelo Mendonça, procurador do povo 'de S. Luiz, foi encarr'egado
padre Francisco Velloso, reitor do colIegio de Santo Ale- de ir prender os missionarias, que se baviam refugiado em
xandre, uma especie de memorandum, traçado com aquella Gurupá, em cuja diligencia encontrou resistencia, sendo pre~
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1662-1667,

B ..y File de Seque••'",

Governado" c capitão-general do Estado do Mar'anbão c Grão-Pal'à, eommen·
dador de S, Vicente da Beira na Ordem de Chl'islo

so e carregado de ferros á ordem do ouvidor-geral Diogo assignou perãnte a camara um termo declarando, que não le·
de Sousa. vava ordem alguma contraria a expulsão eITectuada, ou por

Com e':ita noticia amotinou-se e armou-se o povo de Be- qualquer modo favoravel aos missionarias, obrigando·se em
lem para o iI' libertar á força. todo o caso a não lhes dar cumprimento quando.as tivesse

PaL'tindo a expedição, conseguiu soltai' o procurador do ou recebesse, como tudo lhe foi requerido pela mesma ca·
povo, e conduziu os padres prisioneiros a Belem, onde não mat'a.
querendo conservaI-os em custodia no proprio collegio, os Esta administração, diz um escriptor contemporaneo, tão
mandou com boa guarda para uma caravella, que os levou estranhamente inaugurada, e tão encarecida nas afIectadas
a Lisboa. louvaminhas de Berredo, é sem dUVida uma das mais nota·

Assim se acabou o.governo dõ D. Pedro de Mello no dia veis da historia colonial, ou se attenda ás corrupções, ás
20 de março de '1662, perdendo rnu,ito, confessa o proprio contradicções, ás tergiversações astuciosas, e ás alternativas
Berredo sempre prompto a deséulpal-o, o Estado do lUa- ele violenda e fraqueza do governador, 00 á leviandade e
ranhão na docilidade de seu genio. inconstancia do povo, e ás osurpações, e ousadias das ca·

marns. •
É assim que vemflS o mesmo governador, logo no dia imo

mediato á sua posse, convocar uma j'unta, composta do
senado da camara e da nobresa, para responder com acquies.
cencia d'ella á camara do Pará, que ia chamar á soa pre·
sença o ouvidor geral Diogo de Sousa com todos os seus

Como simples sold:ldo achou-se na porfiada defeza, que cumplices nas violencias praticadas em Gurupá para inque·
a praça de Elvas 0PPõz ao ataqoe das forças elo Marqoe7 rir do seu procedimento na prisão, q'oe mandou fazer, do
de Torrecusa, quando quiz atacai-a como general das armas procnrador Antonio Barradas e do escrivão do povo.
de CastelIa. . Pensava o governador, que os missionarios então presos,

Distinguindo-se muito pelo seu valor a rainba regente o deviam ser conservados na custodia em qoe se achavam,
nomeou para a administração do Estado do Maranhão, da até que a respeito se tomasse a ultima resoluç50.
qoal tomou posse na manhã de 26 _de março de '1662. Ajunta approvou aprimeira proposta, e regeitou a segun·

A este governador foi dado pelo governo da lVIetropole da, ordenando que os jesnitas fossem removidos presos pa·
um regimento, cuja existencia soubemos por elle citai-o ra a capital, e ahi esperassem a resoloção dos seus destinos,
n'uma carta escl'ipta á camara do Pará em '19 ~e maio de Por este tempo os tomultos 50 succediam em Belem uns
f664. - aos outros: o novo capitão-mór viu-se obrigado a assignal'

Antes d'esle expediu-se tambem outro a André Vidal de um termo igual ao que se lavrara em S. Luiz na posse do
Negreiros, governador-geral do Estculo .do Ll1amnhüo e governador: os padres eram embarcados e desembarcados
Grão-Pará em nS artigos. • ao sabor e capricho do povo, e segondo os meios astucio·

Nenhum d'elles porem ainda encontramos em nossas in~ sos 'a qoe elles mesmos reccorriam para dilatarem a parti-
\ estigações. da: a agitação finalmente subia de ponto com a noticia de

Já referimos na viela de D. Pedro de 1\lello os aconteci- que o õuvidor geral, sem parar' nas suas violencias, bal'ia
mentos, que precederam á expulsão dos jesuitas d'este Es- tambem processado e sentenciado os présos, e fizera exceu·
tac'o, em tujo numero seguiu para Lisboa o padre Antonio tal' em dois dentre élles a pena de açoutes. Para subtl'ail,o
'\ ieira. ao furor popolar foI. mister ao capitão-mór tel-o a bom I'e·

«A. sna pre ença, não menos que a sua eloCjueocla, com- cato em uma fortaleza, e mandai-o depois conduzir paraS.
mo\'era o animo da rainha regente, a qual, 00 primeiro im- Luiz com grande caotela.
peta, resolveu mandar oma expedição a castigar os amoti- Entretanto operava-se n'esta ultima cidade uma modifica·
nados de S. Luiz e de Belem: mas ou fosse que a inQuen- Cão t50 consideravel Das disposições do povo, que ao cabo
cia do celebre- jesoila começasse a declioar, .contrastada a de dois mezes Ruy Vaz conseguia uma especie de compro·
um tempo pelos antigos adversa rios, que tinha na cur'te, e misso, em virtude do Cjoal deliberou-se em junta geral, ce·
pela' ::letivas diligencias dos proclJl'adores uas eolonias su- lebrada a 29 de maio na casa d::l Misericordia, que os mis·
ble\'aLla ; ou fo se que entre os ministros predominasse-m os sionarios fossem de no\'o restituidos ao Estado com clau·
COIl elhos da prlldencia e da moderação, aonal foi assenLa- sula expressa de exercitarem a jurisclicção espiritual, em
do que o no\ o governador Ruy Vaz parti se desacompa· quanto as duvidas relativas a esta materia se ajostas em
Ilhado de Cjoalquer força mililar, e com illimitacla allctori- competentemente, concedendo po" outra parte o govemadol',
sação para obrai' segundo lhe dictasse a sua discripção, ou em nome (['et-rei, perdão geral e particular a todos eacada
permitti sem as circumstancAas afim de compôr aquellas al- nm dos moradores implicados nas ~ommoções passadas, o
tera ões do mel boI' moelo.» que elle cumpriu e declarou por bando ele 2 de junbo se·

Andl'é do Barros, au ·tor da Vida do lJadl'e Antonio Vie'i- glliote, obrigando-se de mais cl'isso a obter a confirmação
/'(1 T. 10 C. 137, diz que ,quando elle partiu da côrte já regia para o perdão e comminando penas de moita, degre·
ia f~ito BOS intere se do sublevados. LIa perpetuo OQ temporario, e açoites, segundo a qualida·

ão abemo qoo grau .de verdade se pode dai' a esta as- de das pessoas, contra todos os que tentassem mover algu·
orN\o, comtodo no dia da sna posse, em acto tão solemue, ma alt~ração no pl'esente estado das cousas.



GOV GOV 2~7

Communicadus estas resoluções para Belem, foi a mudan- Foi seu primeiro cuidado o tomar vingança das mortes
ç~ dos ,lllimos tão geral como instantanea e prodigiosa, poi~ perpetradas pelos indios na expedição de Antonio Arnau.
não só fez-se logo junta, em que foi plenamente approvado .Tremendo foi o castigo iniligido aos barbaras por e te
oassento de S. Luiz, como o povo em acto continuo solLou altentado.
os missionarias reclusos, e os reintegrou como em .trium- Uma armada de 3'~ canôas, com 11: companhias de infan
pho no Eeu collegio. teria e nOO índios, sahin para este fim de Delem, em 6 de

Bem que com estas resoluções tomadas separadamente setembro de 16M, depois de já ter estado Ruy Vaz em S.
em cada uma das duas eapitlOias tudo ficasse por em quan- Luiz fazendo esta viagem por terra, pelo que sabill do Parei
lo ultimado, parece que o e pirito formalista do astucioso em f2 de janeiro c1'esse mesmo anno, e para alli regres
gOl'ernador' se não deu ainda por satisfeito, pois convocou sou em agosto.
outra jUllta geral na cidade de S. Luiz, ainda n'esse anno Não podendo marchar n aquelle momento á frente d'esta
de 1662, na qual com assistencia de dois deputados da ca- força, como tanto desejava, nomeou para ubstituil-o Pedro

'pitania do Pará, os capitães reformauos Draz da Sib'eira, e da Costa Favella, indo tambem os capitães d'infanteria Fl'an-
Sebastião Pestana de Vasconcellos, se deliberou o mesmo cisco Paes, João Duarte Franco, Franci co da llonceca e
que nas precedentes, accrescentando-se porem (e tab·ez esta Gouveia, e Francisco de Valiadares Souto-Maior, servindo
precaução fosse a verdadeira e unica causal tia nova convo- este de ajudante. '
cação) que no caso de vir resolução de sua magestade, a Em quanto seguin esta expedição ao seu desUno, o gover
que fosse necessario replicar, se convocaria de novo a jun- nadar apromptou-se, e em li de novembro partiu de Belem
ta, devendo nclla ter assento, visto se· acharem já eleitos, com animo deliberado a coadjuvai-a, «Ievanelo comsigo o
os dois referidos deputados de Belem, escolhidos por ordem maior numero de gente que poude pôr em pé de gLlerra. D

do governador geral, dirigida á camara da capitania do P3rá. Foi somente até a aldeia de Xing1Í, (ronde regressou
Assim começa\'a essa serie dej'ltntas soúeranas, cuja con- coagido pelas urgencias do serviço pnblico, mandando po

vocaçã.o se fazia por ordem ou insinuação do proprio goveJ'- rem a gente com o sargento-mór Antonio da Costa.
nadar, e nas qaaes se dispunha de antemão a resistencia tis Reunidos no dia 2n de novembro os dous r.ontingenLes
leis regi'Js. nem se quer ainda promulgadas. invadiram o teniLorio inimigo, «e, diz Berredo, ensoparam

Aestas dilIerentes perturbaç.ões veio tambem juntar-se o a terra com o sangne de 700 selvagens mortos, aprisiona
flagello d'uma epidemia, começada em fevereiro de '1663, ram 4.00, e Ozeram baquear 300 aldeias invo1Las em turbi
que ceifou muitas vidas, sobretudo na classe dos indios, lhões de labaredas I»
sem duvidá muito mais expostos ao mal pela mingua de Em março de i665 os vencedores de tão barbara com
recursos (} mi seria geral da sua condição, do qne pela de- bate l.'egressaram á capitania do Pará, onde foram recebidos
bilidade da sua. constituição physica, como entendiam os em trimnpho.
seus oppressores: mas estes, sogundo Berrerlo, consolavam Diz o commendador João Lisboa, e com eUe concorda-o
amagua de tama.nha renla com a esperança de resarcil-a mos, que parece haver muita exageração em tudu isto, por
nos proxirnos re gates, que os seus procuradores Ibes am- que a primeira expedição sahiu em 6 de setembro, a so
auçavam de Lisboa, como infalliveis, mcdiant':\ aproxima gunda em principias de novembro de '1664., as hostilida
promulgação das novas leis.' des só tiveram começo no principio do anno seguinte e l'e-

Estas esperanças Ruy Vaz deu-se 'pressa em lh'as anLeci- gres aram as tropas em março a Belem.
par, dispondo n'esse mesmo anno varias entradas pelos rios Descontando-se do periodo decorrido desde o principio
esertões da região do Amazonas. do anDo o tempo indispensavel para as marchas no curso

Uma das tropas, commancladas por Antonio Arnau Ville- das bostilidades, bem como depois para o regresso á cida
la, escoltada por alguns mosqueteiros na frase de Baena, e de, teremos seguramente tres 'aldeias incendiadas pai' dia.
acompanhada pelo missionaria frei Raimundo, da ordem de Evidentemente a jacLancia e a vangloria davam propor
N. S. das Mercês, subia pelo rio U['ubú acima, e attl'ahiclos ções desmedidas a estas façanhas.
loelos não menos das fallazes demonstrações de ami ade dos Muito antes porem, conta T1mon, de e1Tectuar- e esta Ue.
indios caboquenas e guane,:enas, que da cubiça d05 resga- vastação, e logo nos principias do anno bavia o procurador
les com que elles lbes acenavam, embrenbaram-se tanto, e J01'ge de Sampayo voltado da côrte a S. Luiz, levando a con
houveram-se com tal descuido, que foram facilmente sur- firmação do perdão concedido aos moradores, e a famosa
prehendidos, mortos, e por ventura devorados por aquelles provisão de ... 2 de setembro de 1663, na qual se ordenava,
barbaras. é certo, a restituição dosjesuitas' ás suas missões, mas com

De tão fa::JL desastre escapatam apenas o missionaria, seu a jUl'isdicção espiritual somente, ou no simples caracter ele
companheiro mal ferido, e mais dous ou tres individuas, curas d'almas, aliás attribuido Lambem às demais ordens r8
qDe vieram trazer tão triste noticia. . ligiosas, no pé da mais perfeiLa igualdade, e com rigorosa

Em 7 de setembro de iG63 chegou Ruy Vaz á cidade de probibição de se ingerirem uns e outros na administração
Belem, onde foi recebido debaixo de Pallio,. e com todas as temporal, causa das desordens passadas, dizia a lei, e das
honras inherentes à sua elevada posição, dirigia-se á ca- jltSlas queixas dos rn.oradores.
mara para assignar o termo de posse lavrado no seu livro A nomeação dos cabos das tropas e do repartidor dos in
das aclas, e á igreja matriz para assistir ao solemne Te- dias era conferida ás camaras, de cujo voto fica'-am tambem
Deum. dependendo as entradas annuaes.

Diee. Vl. 1-31.



248 GOV GOV
Os missionarios, que as acompanhassem nem para si nem o \'oto unanime ao Estado, Crustado no seu intento, mano

para as suas religiões poderiam trazer escravo, nem fazer dou subitamente executar a lei.
durante um aono, a contar de cada entrada, a acquisiçãO Podia Sier impaciencia, e fadiga de tantas contradicções,
dos que n'ell(Js se resgatassem. mas as seenas, que se seguiram, inclinam antes a crêr, que

A mesma probibição era posta aos cabos de tropa, gover- ainda foi no\'a traça a que recorreu, porque, examinando·
nadores, capitães-móres, e mais ministros e officiaes de Es- se tudo attentamente na sua forma e resultados, não se po·
tado. ' der:í afastar a bem fundada suspeita de um conluio, feito

Finalmente LIa permissão de voltarem os jesuitas para as n'esta conjunctura entre o governador e a camara de São
suas missões era expressamente exceptuado o padre An- Luiz,
tonio Vieira, por não onvir ao serviço d'el-rei, tendo esta Jt dos seus registos, que vamos extrabil' a narração des·
uILima clausula a sua explicação na mudança ele rJolitica ope- tas sc:enas extraordinarias, em que Berredo, talvez mui de
raàa na côrte pela declaraç:'fo da maioridade de D. AITonso industria, foi por demais conciso, para não dizermos omisso.
VI. Acamara, segllndo declara o termo de vereação de 2de'

A nova lei, sem satisfazer complelamente os moradores, julho de '1661~ e auto de junta geral na tarde do mesmo dia,
desagradou muito ao governador, que por ella via coarcta- reuniu-se apenas soube, que o governador, a toque de cai
da a sua jurisdicção, e extinct.a a ganancia elos escravos, pelo xas, com os officiaes militares, tabelliães e escrivães da cio
que, fomentando o espirito de descontentamento, suspeo- dado, mrlOddva publicar uma proYisão cm forma de IlJi, re·
deu a sua execLlção, e assentou com à camara de fazer fU1l- solvendo as Eluvidas suscitadas entre os moradores e os re·
ta geral, para ~ qual foram convidados os procurac\ores do ligiosos da compnnbia de .lesus.
Pará, corno com tanta antecipnção se baria concertado, tal- Mandando ouvir a publicação, rerificou que na l-lrovisão
vez já em virtude de avisos recebidos da côrte acerca destas vinham pontos impraticaveis, e contrarios ao bem commum
disposições. dos procuradores do Estado, pelo que acordou·se que o

Mas no Pará, em vez de cumprirem as ordens expedidas procurador e escrivão do conselbo a fossem 'embargar, mes·
de São Luiz, no dia 13 de junho o procurador da camara mo na praça fronteira, e em seguida se ençamiohassem ao
Adão Corrêa propoz em sessão, que se executasse já esta governador requerendo-lhe «que sobr·estivesse na publica.
lei, tão necessaria á genemfúlade dos mm"adores, e se ata- ção pela grande rüina, que d'ella podia vir, convidando-o
fILasse (l'esta sorte as funestas resultas, qtte ainda podt'am logo para assistir ajunta geral, em que n'essa mesma tar-
bl'ot(l1'. de se deviam decidir os pontos controversos, I)

Em virtude d'este re'querimento acamara celebrou jun- Assim se poz por obra, e reunida a J'unta, descntiram·
ta geral, em que alem do clero e nobresa tomaram parte se as duvidas, que eram tres.
o capitão-mór, o ouvidor, e o provedor da far.enda. Quauto.il primeira apenas podemos colligir (de tão apa·

Decidiu-se un3nirnemente, que sendo a lei de utiliJade gadas que se acham as letras, e destruido o papel pela tinta)
publica, nada havia que replicar, nem necessidade de man- que era posta ao que na lei bavia ainda de favoravel aos je
dar procuradores a S. Luiz. ' suitas, mormente no tocante á restituição das suas igrejas

No dia tle Corpus ChrÍSti, ultimada a procissão, pen;or- e parochias determinado na apostitla de ,18 de outubro por
reu as ruas dn cidade de Belem a camara municipal encor- quanto d'esses mesmos fa\'ores é que se haviam originado
porada rom o seu estandarte deseorolado á frente. as alterações antecedentes.

Depois de muito alvoroço e ele alguns desatinos deram A segunda duvida versava sobre a prohibição posta aos
\

publicação á lei entre app\ausos estrepitosos, cabos das tropas de fazerem resgates por si mesmos, an·
No CUl'SO dos debates disse o procurador, que attribuia tretanto que esses resgates eram o unico, estimulo e com·

a sugestões de 1Ja1'fículares interesses os embaraços crea- pensação dos muitos sacrificios, despezas, trabalbos e peri·
dos para a não execução da lei. gos a que se expunham nas entradas -ao sertão, sendo aliás

A altusão ao go\'ernador era evidente, e grande foi a slla bem f3cil precaver os abusos, que n'esse particular se po-
coIera quando soube do caso. diam commetter, fixando o senado o numero de resgates

Em earta dirigida" camara extranbou-lbe Ruy Vaz a con- permittido a cada um deites.
yocação da junta, fazendo-lhe sentir, que só a el1e tocava A terceira consistia na mesma prubibição posta ao gover·
d terminar os casos, em que taes convooações poderiam ter nador.
lugar, e que se a lei fôra tão corrente e fóra de duvidns co- A junta a reputava' injusta e inexequivel, e a razão era
mo a inculca\'am, não precisava elle, para executaI-a, do voto que sendo os governadores o' cano po'r onde cOr1'iam Ioda!
da camara, a quem em conclusão reiterava as suas ordens, as direcções para as missões e entradas, a não serem elles
ameaçando-a, de fazer tomaI' no Maranhão, sem os seus pro- interes ados nos resgates, tomar-se-iam remissos em orde·
curadores, a resolução que mais conviesse, c de ser elle DaI-as a tempo e a hora, como já por tantas vezes aconte·
me mo ao depois o seu portador, indo pessoalmente daI-a cera, lucrando somente o inferno com a perda de tantas ai·
<1 execução n'aquella capitania, mas.

camara fingiu ceder e nomeou os dous procuradores, Que era bem certo baverem requerido' esta mesma pro·
ma um destes não fez caso da nomeação, e o outro dilatuu bibição por via do seu procurador Jorge de Sampa)'o, mas
tanto a viagem, que Ruy Vaz, cujo projecto era cohonestar ràra no presupposto de sua magilst'ade lhes fazer a mercê,
todos aquelles manejos encaminbados ao seu interesse, com tambem requerida, de serem os governadores futuros tira-
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dos dentre os moradores da terra, porque estes, como n'ella intromettesse na sua jUl'isdicção, como abusivamente baviam
tinham casa e fazenda, assás accrescentados ficaram com o feito sempre os seus antecessores.
augmento d'elIa, e com o posto que sua 1Dilgestade lbes da- Respondeu humildemente o governador, «que antes cle
va, escusando por isso outra qualquer ganancia particl1lilr. sejava accrescentar que restringir os privilegias da camara,

Visto porem não ser sua magestade servido encarregar e que entretanto se subrestivesse no registo até decidir-se
na paz o governo do Estado aos que na guerra Ib'o tinhilm em junta esta materia.»
sabido ganhai· sem nenhum dispendio da real fazenda, com Em 3'1 de janeiro de 1067 apresentaram-se na casa da
os governadores vindos de fóra, a cousa era ontra, send0 camara os procuradores do povo protestando contra o em
insufficiente o seu ordenado para os gastos da viagem, sus- bargo e suspensão da lei resolvida, diziam elles, apenas pelo
tentação do decoro da sua casa no triennio, grandes brindes senado e alguns cidadãos, poncos em numero e sem audi-
que faziam aos indios, esmolas ao culto divino etc. etc. mor- encia do povo. .
mente sendo o seu soldo pago em especies e generos da Exigiram que logo e logo se lbe désse execução aliás apre
terra. sentariam a sua magestade os motivos indecorosos da sus-

Que por tndo isto, com intenção de evitar-se, que elles pensão.
recorressem a meios illicitos, mais escandalosos e.oppres- A camara, com o parecer do ouvidor, resolveu cbamar
sivos ao po,·o, embora lhes fosse I'rohibido a elles e aos o governador para deliberarem em commum, ,'ista a gra
capilães-mõres lomilrem por si mesmos resgates para si 00 vidade do -negocio, e no dia 6 de fevereiro foi finalmente
para outrem, sob pena de confiscação, á camara comtndo publicada a lei.
se permittisse dar-lbes a decima parte de todos os escravos, Por esse tempo o governador mandou Manoel da Vide
que se resgatassem no sertão. Souto-Maior a Lisboa, não sabemos Gom que fim, e este seu

Referindo-se a Ruy Vaz pediu. a sua magestade que o missionado n'uma representação dirigida ao conselbo ultra
obrigasse a ~ervir paI' outros tres annos, visto os grandes marina affirmoo, «.que o governo do Maranhão e Gl'ão-Pará
serviços feitos por elle á terra, tão pobre e miseraval por constava de seis capitanias, em que haveria até 700 mora
falta d'escraros, e afim de poder acabar as grandes cousas, dores portugoezes, cuja riqueza consistia em terem mais
que tinha começado. ou menos eSGra\ os indios, accrescentando que só restavam

Estes tres pontos, que em summa se reduziam a dous, o indios pelo Amazouas acimil, e qtlB pela costa desde Mara
da fé na conversão do gentio trazido do sertão, e o do E;;- nbão até Pará já os não havia, por terem os portuguezes
lado no provimento de escravos para a lavoura e mais mis- dado cabo d'elles.»
teres, deviam ser levados á consideração de sua magesta- Berredo em seus Annaes omitliu tudo quanto diz respei
de, agradecendo-se-Ibe a faculdade, que deu ao senado, de to a esta reclamação, tão ousada em si mesma como inju
nomear o cabo das tropas, que para isso era com effeito riosa ao governo: ella porem es.tá nos registos da camara
muito mais competente que os governadores, que nenhum de S. Luiz.
conhecimento tinham das pessoas, COI/vindo porem que fos- Assim concluiu Ruy Vaz o seu governo, que embora fos
se exclusiva .do senado (~e s. Lttiz pOI' ser cabeça de Es- se tão longo não lhe permittiu executar completamente \lma
lai/o. lei, que fôrn assás recommendada ao seu zelo corno meio de

Presente Ruy Vaz, que todo ouviu impassivol sem fazer socegar as alterações populares.
3 menor reflexão, assignou afinal este estranho documento, O seu successor Antonio d'AJ,bnqnerque Coelho de Car
padrão da sua propria deshonra e cynica cubiça, e GOm elle valho veio ainda epcontral-o todo entregue ao manejo d'essas
mais 31 pessoas das principaes da terra, notando-se entre interminaveis e cavillosas restricções, e parece que levado
ellas os prelados dos tres con\'entos-do Carmo, Mêrcês e da sua indo~ assDm'Hla e desabrida reprebendeu semelban
Santo Antonio, e tres individuas, que por não saberem es- te procedimento com tal publicidade e "ebemencia, que Ruy
crever, assignaram de cruz. Vaz, dillldo-se por pessoalmente ultrajado... o mandou em-

Ocapitão -João Alves de Carvalho, nomeado procurador prasar para um desafio por um ajudante do mesmo Anto
do povo para ir á càrte solicitar a decisão d'estas duvidas, nio de Carvalho, logo que este voltasse tambem para o
requereu, que se obrigasse á camara a pagar o seu resgate, reino.
caso fosse caplivo á terra de mouros, visto não lhe ter dado No rlia 22 de junho de 1667 finalisoLl este governo, Itão
ajnda de custo para a viagem. N'isto foi bem succedido. cheio de graneles perturbações na frase de Befl'edoll, nunca

Ac1eoisão da côrte se fez entretanto esperar por muito porem «de principias de moralidade e do sentimento de
tempo, e da demora resultaram, como sem-pre succedia, no- honra II como francamente disse Baena, porque a historia
vas desordens umas apoz outras. para ser verdadeira deve ser inexoravel, descrevendo os

Em outubro de 1666 mandando·o governador registaI' bomens e os acontecimentos taes como fora de facto.
um bando, no qual declarava, que sem ordem sua não po-

.11l1tO".O d·.iJ.lb,.qtte,·que Coel'.o de C',,,·v,Ilho.
diam os senados convocar jttn{élS, o de S. Luiz recusou fil-
zer o registo, e representou-lhe que desde muitos annos Capitão-general, commondador da ordem de Chrislc, das ccmmendaa do Sanla

Maria da Villa da Côa e S. Marlinho das Moulas, e donalario das villas e capilanias
se achava na posse incontestada d'aquelle direito, e visse do Camelá e Cumã, osla vnlgarmenlo chamada TapuJlapera, hojo Alconlara.-

bem o mesmo governador, que por cartá regia de 25 de
maio de 1663 Ibe havia sua magestade ultimamente deter
minado, que guardasse os previlegios da camara, e não se
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meil'o governador c capitão-general do E&tado do Maranhão O senado de nelem. como interprete dos sentimentos do
c Grão-Pará, seus municipes, fez advertir a um filbo natural do governa·

Exercia o cargo de governador da comarca da Guarda, dor, do seu mesmo nome, e seu lugar-tenente na capilania
quando foi transferido para este Estado. de Cmnef!z, de que elle era donat(lrio, que os indios d'aquel·

a vida administrativa de Huy Vaz já deixamos dito, que la capitania estavam c.oino os demais, sugeitos ás regras ge·
l!lte governador com asperesa, que lhe era natural, tracta- raes da repartição.
ra mal seu antecessor, e por isso era de s11ppõr que igual A isto accudiu o governador reprebendendo a canmacom
procedimento tivesse para com todos os seus governado. asperesa maior, que a costumada, e ~ntimando-lbe. que tra·

Com tudo os moradores de S. Luiz recordando-se elos tasse a seu filho comei tal, e tambem como sua de juro e
feitos du seu progenitol', e pensando que os filhos sempre herdade a capitania 'de Cametà.
herdam as virtudes dos seus paes, cheios de esperanças as- Juntnndo depois as obras á ;lrrogancia das palavras. con·
sistirnm a sua posse, q'ue teve lugar em 22 ele junbo de tínuou com mais on Díenos despejo a \'iolar as disposições
1667. elas ultimas leis.

Este go\'ernallor, diz o commendador Lisboa, trouxe da As camaras porem não se ncobarelaram cm face d'eslas
côrte a resolucITo c1'aquellas caDçadas duvidas sobre indios, demonstrações, sobretudo a de Belem, que ora I\)e escrel'ia
formulada na carfa 1'e!J1·a le 6 de abril de 1667. com muita isenção, ora convidava a ele S. Luiz para uma

'Jandou-se cumprir sem replica e Dem interpretações a alliança com que melhor segurassem os sens direitos e in·
clisputacln provisão ele 1663, na intelligen(;ia porem de CJue teresses, e ora exponba á côrte os procedimentos do go
ao missionarias era tolbida toda a intervenção na reparti, vern:.lelor, chegando até a requerer expressamente a lacul·
ção dos jnelios, e que o repartidor seria sempre o juiz mais da de de a elle e a seus successores os emprazar sempre
velho. qne a ntilidade publica o exigisse, afim de comparecerem na

Communicando esta resolução ti camara de Bolem, cm CDr- côrte acompanhndos de um dos \'ereaLlores, ç pal'a serem
ta de 2 de :.lgosto, Antonio d'Albuquerque usou d'um tom beq1 succedirJas solicitaram até os bous omcios «do grande
altivo e desabrido como LIe senbor absolnto. dUCJue de Cada\':!l D. Nuno Alvares Pereirn, como se um mi·

«D'aqui até janeiro, dizia elle, não haverá repartição al- nistro tão cheio de virtudes houvesse nunca de concorrer
guma pelo juiz, senão POI' quem cu ordenar, tendo jLlnta- pnl'a tal desatino», como disse Berredo.
mente entendido, que a minha jurisdicção sempre fica su- De excitnção em excitação a camara de Belem chegou a

I
perior assim para mandar dar á execução a repartição fei- resoher a prisão do filho do governador pelos crimes e
ta pelo juiz, como tambem havendo algLlma queixa dos mo- pre\'aricac,ões, ql1e se Ibe arguiam no assurnpto dos indioi,
rndoros se recorrerá sempre a mim, ou quem meu poder e achando, pnra execução d'esta medida arrojada, a ajuda
tiver, pa!':! deferir como parer.er justiça, porque d'outra necessaria da parte do capitão-mór Antonio Pinto da Gaia,
sorte não poderá deixar nunca de haver desordens e tu- talvez reseutido PO)' haver som'ldo à privação cIo seu cargo
muitos. durante dous annos, ordenada pelo cnpitão-general, embora

«Esta é a forma, que se ha-de seguir, e o estylo, que con- fosse por elIe mesmo reintegrado.
vem se guanJe, sem duvida nem controversia alguma, e 01'- O governador chamou á sun presença o capitão-mór do
deno a v. mcs., que :Jssim o clJmprarn, porque do contra- Pad, constituiu-se em tribunal superior, e com a af.Tectação
rio seguirá grande prejuizo a todos.» de soberania do senado romano, abrigou-o a responder aos

Assim a go\'ernador, mandDo,do executar a lei, previa capitulas de accusação, qlJe se lbe formavam.
logo a sua violação, appunba em todo o caso 3 vontade pro- Antonio de Carvalbo que em Cametá tentara, porem de·
pria, que elte chamava jUI'isdicção, snperior áS'. regras pela balde, resistir á \'iolencia, humilhou-se a tal ponto, que não
me ma lei st{lbell,cidas. só, depois ele preso á força, confessou tod'os os crimes que

O tom decisivo e peremptorio, de que usou, contrastaY3 se lbe ;)rgniam, senão que os praticara por insinuação eor
ingnlat'mente com as habituaes tergiversações do seu ante- dem de seu pae.

ces ar. . D'esta confissão lavrou-se termo, que o réu assignou com
O governador foi obedecido, e animado com o bom exi- a maior parte da nobresa, e aos empregatlos publicas, ex

to d'e te primeiro ensaio da SUD autboridatle e querendo de pressamente convocados para presenciarem este interroga·
todo em todo fundai-a no temor, suspendeu o capitão-mór torio.
do Pará, sem razão bem averiguatla, que para isso tivesse. A carnnra (',Qmmunico\l tudo ao governador e accrescen·

!\Ia as murmuraç.ões e queixas do povo não se fizeram tau com ironia «que em tal caso ella estava resolv,ida apro·
e peral' por muito tempo, mallogradas jli as suas esperan- eeder ultimamente com a devida severidade, por lhe pare·
ça pelo d )rimento das maneiras do go\'eroador. ceI' isto IU,ais adequado ao bem geral, e que esperava n'isso

ntonio de Carvalbo principiou a dispôr despoticamente convir um governadOl', que tinba mostrado clara e positi
de todo os indio de serviço, i1lul1indo as clau ulns da lei, "amente ser o typo e o prototypo da severidade, punindo
que commcttiam ás camaras a nomeação dos cabos dos 1'es- delictos mnito menos graves.»
gafes, mandando fazeI' as enfradas a titulo de descimenfos Com tudo isto a camara suspendeu o castigo, esperoo
pelo va tos sertões dos rios Amazonas e Tocantins, apro- pela resposta do governador, não a obteve, de novo a exi·
"eitando·se tambom da occasião para fazer o negocio não giu e nada con!'leguiu.
meno lucrativo do cravo. Antonio de C::ll'\'alho, bem que fosse de caracter natural-
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GOl"ol'fiodor, copilão-grnornl o mestro de campo de gnarnição da pJ'aça do
Campo-maior.

mente irascirel, soube todaria conte -se por algum tempo, recolbeu-se logo a bordo eI'um navio, e accelerou a sua via
cm quanto se passava o anno de exercicio d'aquelles verea- gem para Lisboa.
dare, o mal que o viu findo, pal'tiu subitamente para Be- Passado sete mezes na cidade de S. Luiz, retirou-se para
lem a tirar vingança da injuria. Belem, onde cbegou em 15 ele fevereiro elo anno seguinte,

Emprehondeu esta 'iagem por terra, em fevereiro de sendo recebitlo com todos as signaes ele alegria.
1671, e no Pará r,!1r.geu á noite «(tão dissimulado no rebu- Em principias de maio regressou a S. I"uiz, o seu gúver
roO das sombras, que se não pElrcebeu a sua cbegada.» no correu por espaço de dous annos sem mais novidade,

Não lbe valeram todas estas cautelas, porque os vereado- que os sabidos ?'es,qates e descimenlos de i:letio~. .
res, embrenbando-se pelos sertões, baldaram quantas deli- Em meiildo porem de '1G73 começaram de novo os sedi
genoias olle empregou para os colber ás mãos, não se pou- ços manejos sobre () execução da lei de 1663, fomentados
pando ao trabalbo de ir pessoalmente até á fortaleza do Gu- pelo mesmo governador, a quem a lei não com'inba, e que
fupei, viagem entiío de 8 dias. tod:.1via aJJectaya propugnar por ella, seguindo em tudo o

Frustrado na sua coleril, mas não qnerendo perder intei- exemplo dos seus antecessores.
ramellte o tralJalllo da viagem, ordenou duas grandes tro- As camaras de S. Luiz e de Belem obtiveram o CU1n1J1'a

pas de guerra, resgates e descimentes de índios. se de Pedro Cesar, e já a de Belem, que sempre insistira
As tropas de 1'esgafe para o rio Amazonas foram confia- tanto pela execução purJ e simples da lei, í::l fazer a sua pu

das ao maneio de Hilario de Sousa de Azevedo, e as dosdes- blicação, qnando SeU procoracJ.or, obedecendo pl'ovavelmen
cimentos de índios agrestes pelo Tocantins ao sargento-mór te a secretas instrucç,ões, e apoiado por grande numero de
Francisco de Valladarcs Sooto"Maior. ' cidadãos conseguiu suspondel-a, allegando o muito prejuizo

Feito isto voltou para o Maranhão, onde, poucos dias de- que della se seguiria, se fosse executada sem a eleei ão elas
pois, com a chegada de Pedro Cesar de Menezes, acabou o novas duvidas ultimamente propostas para a côrte.
seu gOI'erno no dia 9 de junho, Dentro ele pour~os dia, por outra subita resolução, toma-

da por meio de intrigas e enredos, disfarçados com o bem
publico, convocou a camara uma f1),nla, e puhlicou solem
nemente a lei, sem intervenção de outra allctol'idade.

Para que não 'ficasse a menor duvida de qnanLo isto Ibe
desagrada\'a, sem embargo das suas ordens ostensivas, man
dou Pedro l:esar prender a bordo tl'uma pequena embar-

Diz Borredo no ~ 1 '180 dos seus Annaes, ((que eile era cação o presidente da camara Manoel Cordeiro Jardim e o
fidalgo tão i1lustre pelo seu nascimento, que até o dofeito vereador Alexandre da Cunha, que mais tinbam concotTido
da illegitimidacle, eom uma singularissima excepção da re· para aquelle ~lcto, o os enviou a Lisboa.
gra commum, sorvia só ele Ibe accrescentar o explendor da Afim de oompletar esta longa serie de contraclicções, e de

•sangue.» . escandalos, só félltava que a côrte viesse a dar acerca d'el-
Tinha-se distinguido muito na guerra da acclamação de les a decisão, que menos' se devia esperar, como justamen

Portugal pelo grande espaço de 14 antlOS, em que occupou te succecleu t.lel1lonstrando assim, que muitas das suas prin
os postos de capitão cl'iufantaria, de cavallos ligeiros e de cipaes personagens não poucas vozes cediam aos meios de
muraças, de commissario geral da cavallaria e de mestre seducção, que elas eolonias do Brazil, posto que pobres, sa
de campo da guaroivão da pr<lça de Campo-maior. biam empregar as diversas parcialidades, que as rotalba-

Tomou conta do bastão do governo em 9 de junho de vamo
167L A carta regia de 2-1 de novembro de iG73, se bem que

De novo os habitantes de S. Luiz crearam esperanças de em conclusão mandasse publicar e exeoutar as leis de 1663
um bom governo ela parte de Pedro Cesar. e 1667, estranhou á camara de Belem haver feito isto de sua

Sabendo em Lisboa a maneira desabrida, com que o seu propria autoridade, e justificou, a bem dizer, todas as ter
antecessor tracton a Rny Vaz, a quem succedeu, buscou daf'- giversações e subtel'fugios empregados durante quasi dez
lhe lições de civilidade, não só mandando que todos lhe ren- aonos para adiai-as e illudil-as, declarando, que posto as
dessem demonstrações mais que. ordinarias de respeito, como referidas leis facu Itassem ás camaras o poderem eleger os
tambem deu-lbe elle mesmo todos os signaes de veneração repar'tidores e cabo.s das' escoltas, e mandar tropas ao ser
ede delicadesa. tão, não era comtudo para que ellas o fizessem sem auto-

Antonio de Carvalho um dià com eUe conversando lhe ridade dos mesmos governadores.
fez ver, que estranbava todos esses actos por não lhe com- Assim viram estes legitimados afinal por uma decisão da
petirem então. côrte os seus torpes e tortuosos manejos, sendo os llnicos

Replicou elle, que o fazia, já pl)rque nunca soube tratar reprehendidos aquelles mesmos, que mais pugnaram em
mal a pessoa alguma, e já porque era do seu dever assim todo tempo pela execução completa das leis regias.
prooeder para com uma- pessoa, que foi revestido elo cargo Como os seus antecessores não se esquecia olle de man
de governador, não querendo, por falta de cortezia, Givili- da'r explorar as minas de ouro, e para esse fim entre os
dade e urbanidade, «expôr-se á desaprovação e censura da annos de 1671~ a 75 enviou uma expedição ao Tocantins,

'gente sisuda e bem creada.» d'onde regressaram os exploradores, como os seus anteces-
4

Tão corrido de vexame ficou Antonio de Carvalho, que sores, não trazendo o metal tão cubiçado.
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1618-1682.

Ig.."."o Coelhu ti" Sih,,,.

Gov I'nn~or c oapitlio-gcncral, c.'pi~'(o d'llIna companbia de COurap.l, fi~algo

da casa real.

No fim do seu governo, cui(lados de bem diversa natu- mór da capitania da Parabiba, cargo que exerceu por quatro
reza vieram preoccupar o seu espirita em 1677. :lDnos, e tão bem, que mereceu o fóro de fidalgo, e a ele-

Uma conjuração, que a nada menos tendia que a privai-o vação ao governo do Estado do l\'laranhão c Grão-Pará.
da auctoridadc e da vida, foi urdida entre a nobreza e o Tomou posse 00 dia 17 de fevereiro de 16í8 na cidade
povo, e muitos membros do clero regular e secular, sendo de S. Luiz, cnjos habitantes o receberam com a urbanida·
os principaes fautores da trama os religiosos das Mercês, de apenás, mas não com demonstrações de alegria, edis·
resentidos ainda da execução, que o governador déra á or- se Berredo, que até «com melancolia prevendo que o seu
dem, que obrigava todas as religi'6e$ a pagarem dizimos das governo seria menos agradavel. J)

suas lavouras. . Occupou-se por alguns mezes com o simples expediente,
No dia 2\) de agosto foi o governador avisado pelo jesui- e obedecendo a ordens do ministerio seguiu para a cidade

ta Francisco Velloso, de que esta trama seria executada na de Belem, onde chegou no dia 20 de julho.
noite seguinte, vespera de S. Raimundo Nonnáto, quando Deixou invun)bido do governo do Maranbão, como capi.
cUe estivesse assistindo na portaria do convento das Mer- tão-mór, Vital Maciel Parente, filbo natnral do ex·governa
cês ao espectacul0 d'uma comedia, para o qlle tinba sido dor Bento Maciel Parante, «que desmentia bem, escreveu
convidado. Berredo, com a nobreza do seu procedimento todos os de·

O governador recolheu-se logo a fortaleza da cidade, acom- feitos, que se Ibe arguiam na pureza de sangue.»
panhado pelo ouvidor do Es~do Thomé de Almeida de Oli- Manoel Beckman, cujo nome encontra-se pela primeira \Tez
veira, por muitos ca\ albeiros e pessoas distinctas. no termo de juramento, que prestou em U de janeiro de

Deu ordens para reunir a tropa e com bastante apparato 1668, para sen"ir de vereador na camara (raquelle anno,
militar mandou prender os delrnquentes. notou publicamente esta nomeação de menos acertada, ou

O maior numero d'elles, publicamente protegidos pelos por ser Vital Maciel bastardo e mamaluco, ou por outros
frades mercenarios, conseguiu escapar-se. defeitos, que lhe assacou.

Alguns, carregados de feiTOS, foram remettidos para a Não contente em manifestar seu pensamento tão livre para
fortaleza de Gurupá I aqnelles tempos procurou indnzir a camara a representar

Tres, dos mais. culpados, seguiram desterrados para Por- contra semelhante nomeação, e o governador, a pretexto de
tUg31. ' andar elle formando motins no {JOvo para se oppôr á posse

Sem embargo de muitas diligencias, e varios bandos, que do capitão-mór, o prendeu e· deportou para a fortaleza de
promeLtiam postos e outras recompensas, e ainda o perdão Gurupá.
da culpa aos que dilatassem e apprehendessem os fugitivos, Mandou tirar urna devassa do caso, remeltell os autos
nada mais poude conseguir o governador neste empenho, para Lisboa informando em officio seu, que o réo, grande
em que o seu successor veio encontrai-o, sendo certo, q~e inqnietador do povo, era Qão só costumado a sedicções e
com a sna retirada para a côrte cessaram ou ficaram em alvol'otos semelhantes, bavendo-os já intentado no tempo,
completo esquecimento todos os procedimentos judiciaes dos governadores Ruy Vaz e Antonio d' Albuquerque, pro-
intentados. ' pondo-se até a ir contra aquelle com quarenta homens do

Em 17 de fevereiro de 1678 <"hegou á cidade de S. Luiz seu engenho, como tambem praticara muitos attentados.
o seu successor, e n'esse mesmo dia perante o senado da A devassa organisada em ausencia d'um simples parLiou-
camara tomou posse do seu cargo. . lar opprimido, ,e sob a influencia de um despota imperioso

Pedro Ces,u· de Menezes foi o primeiro general, que dei- e irritado, veio provar a falsidade de tão odiosas aCt,usa·
xou a cidade de S. Luiz, séde dos governadores do Estado, ções, e el-rei recapitulando as arguições do governador lhe
para ir residir na cidade de BeIem «sendo alvo, na frase de disse na carta regia de 24 de janeif(} de ,1680 «que como
Baena, Compendio das Eras, de uma nefaria conjuração, da devassa não resultara clllpa que obrigasse Manuel Deck·
tendo supol'tado uma constante desbarmonia das auctorida- man á livramento, lbe pareceu ordenar, que o mandasse
des subalternas, que Ibe constituíram o bastao cravado de soltar da prisão em que o tinha posto, reprebendendo·o
martyrios.» pela curiosidade com que' se mosl'rou zeloso em que dei·

xasse out~o capitão-mór e não a Vital Maciel, c com isto o
mandasse para sua casa pois bem castigado estava com o
tempo de uma prisão tão larga. J)

Das mãos de Pedro Cesar, no proprio dia da sua chega·
da, recebeu elle o bastão do governo.

Embora enredadores, que sempre ha infeli7.mente junto a
De de ,161.9 era o nome d'este governaLlor muito conbe- quem governa, procurasse indispôr Ignacio Coelho com seu

cido polo sanguinolentos combates, a que assistiu, e mui antecessor, não conseguiram que 3Quelle faltasse a este com
principalmente na glorios3 batalha de Montcs-Clal'os, pele- tod3s as attenções até a sua partida para Lisboa.
jando contra o príncipe de Parma que eotão commandava Com ql1anto continuasse elle com a devassa e proce 50

a ca\'allaria castelbana. para conbecer os conspiranores contra Pedro Cesar, otem·
Depois da paz celebrada com a corôa de Ca tella, em t3 po e a retirada deste fizeram esquecei' tudo, tolerando o

de fevel'ciro de 1668, reformaram-se a3 tropas portlJguezas, governador até que os fugif.ivos se recolhessem ás suas'
a como recompensa de suas fadigas foi nomeado capitão- casas.
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Vagavam então pelas proximidades da cidade e das coso o queria para si permittiado, que como mais idoneo fos3e
tas maritimas do Maranhão os indomaveis indios Taramam- preferido um velbo para o fim, a que elle se of'ferecia..
bezos. «Assim instruidos todos e apparelbados em bons e f:lmo-

Eram estes indios, entl;e todos os outros, insignes nada· sos actos de fé, esperança, e caridade, se mandaram, de
dores, e tão ousados, que só com o auxilio de seus braços, ppis de bnptisados, cavalgar sobre dois bancos, postos á
6 quando muito de um pequeno remo, attravessavam a na- boca de duas peças carregadas de bala, e pondo-se fogo a
do muitas leguas de mar. ambas ao mesmo tempo voaram em um fechar de olbos

Quando eram accommetti_dos, para se livrarem do perigo, pelos :Jr~s feitos em pedaçosl
nadavam mergulbados por muitas' boras sem virem ao lu· «Assistia a irmandade tla Santa Casa com sua bandeira,
me d'agua. a qual logo recoll1eu os pedaços, e os foi enterrar com mui-

E quando faziam isto armavam-se de simples p,iQS agu- ta caridade.»
çados e curros e assim a1ft'ontavam os tubarões, e lh'os in- Á esta carnificina judiciaria seguiu-se a da guerra.
troduziam pelas boccas quando aquelles monstros as abriam A expedição, composta de trinta canõas e um barco gran·
para devorai-os, cOlJseguindo assim por este meio extraor- de, '140 soldados e 470 indios, partiu sob o commando de
diuario matai-os e trazei-os á praia. , Vital Maciel Parente, de quem jéi fallamos, e fiel ás tradic·

Protegidos pelas, sombras ela noite costumavam approxi- ções paternas surprehendeu os Taramambezes descuidados,
mar·so em silencio ás embarcações surtas junto á terra, e sendo talo fui'or dos :Jssaltantes que não perdoavam a sexo
pi~ando-Ibes as amarras, as faziam dar á costa roubando de- nem a idade.
pois a carga, e matando e comendo os naufragantes. Os índios alliados, travando das crianças pelos pés, ma-

Na sua viagem se tinha visto ameflçado d'este perigo o tn\'am-nas cruelmente, dando-lhes com as cabecinhas pelos
governador 19nacio Coelho, do que ~e salvou pelos tiros troncos das nrvores.
ij'artilharia a bordo. 'De uma malóca de mais de 300 só escaparam 37_ indios.

Naturalmente gnerreiro quiz destruil-os pelas armas, sup- Depois d'esta matança seguiu a tropa pelo rio Paragua-
pondo assim franquear o porto a navios estrangeiros, que çú acima passaqte de duzentas leguas, mas não encontran
muito os temiam. do indios e nem coisa alguma de utilidade, voltou a S. Luiz,

Apressou-se a occasião para isto com o seguinte facto, durando a jornada não menos de quatro mezes.
assim narrado pelo padre Bett~ndorf. As particularidades d'esta expedição e a noticia das cau-

P.erdera-se um navio junto ao cabo de São Roqu~, e os sas, que a motivaram, acbam-se na consulta de 8 de ju
naufragas, meltendo-se em uma jangada, foram dar depois nl10 de 1679, onde tambem estão substanciadas as partid
d'alguns dias a uma praia, em que os Taramanbezes os ma- pações do governador.
bram, levando o pouco que ainda aquelles desgraçados A guerra foi decidida em j1ltll{a geral, a que assistiram
traziam comsigo. . os prelados das rei igiões I

Feito isto seguiram para S. Luiz mui seguros de si a ven- O rio ParaguaSSlt, de que ahi se trata, é o actual Pal'J1a-
der aquelles roubados despojos, que logo se conheceram hiba. '
por cousas das ilhas, e accresQendo a esta cil'cumstancia a Berredo atLribue a matança ti falta de incentivo para con
noticia de naufragio, foram todos presos, oonOrmando o servar os prisioneiros, vista a absoluta prohibiçãO do eapti
processo, que immediatamente se instaurou, as suspeit:Js veiro, decretada pela lei ultima.
concebidas. N'jsto tia engano evidente, porque a lei da prohibição, a

Da cOlldemnação ,i morte não escaparam nem as mulhe- que se refere, é de '1680, e esta guerra effectuou-se em
res, á excepção de uma unica, naturalmente por causa d'um 1679) sendo de 22 de setembro d'este anno o amcio, em
filhinho, que amamentava. que o governador participou a sua conclusão.

IN'estes termos, diz o padre Bettendorf trataram os mis- O engano proveio sem duvida de ter sido aqueUa a cau-
sionarios de doutrinar os cl)ndemnados a toda a pressa, fa- 5a de igllaes cal'l1ificinas, praticadas em outras occasiões.
zendo·lbes sentir que visto lhes não restar já esperança al- «Na volta da expedição, diz ainda o padre Bettendorf já
guma lI'esta vida, cuidassem ao menos da sua salvação na citado, um principal de outra nação apresentou ao padre
outra, baptisando-se, com o que eSI:apariam ao fogo do in- superior um rapaz Urua{y, filho do principal Botiru, que
remo, e iriam gozar no céo da bemaventurança eterna. bavia morto os padres no Tap1'c1~rú, e como a tropa che·

«Entre os condemnados havia um mancebo, filho de um gasse a S. Luiz, foi logo á igreja matriz dar graças a Deus
dos principaes, de idade apenas de 18 annos, e tão puro e e á Virgem Santissima da Victoria pelo bom successo da
innocente de costume's, que nem ainda conhecera mulher. sua empresa.

«Este, allegando que não tivera parte no crime mais que «Mandou-me depois o padre superior, que o[erecesse
acompanbar os seus, sem nada praticar, pedia que lhe sal- aquelle rapaz por escravo da mesma Senhora, o que fiz,
vassem a vida, olIerecendo-se a servir de língua na expe- tendo lugar a offerta pelo offertorio da missa, fazondo lêr
dição, que se apJ}arelbava contra a sua nação, e a ficar es- por um estudante umas estorvas que tinha composto por
cravo dos padres por todo o resto dos seus dias. esse intento.»

«Compadeci-me d'este bello mocetão, assim pela sua no- Assim deu elle fim a essa tribu de índios, que alumiados
bresa, como pela sua rara castidade, e innocencia no caso, pela luz da religião, e conduzidos pelo caminho da civili
segundo me parecia, e intercedi por elle, mas parece Deus sação tão uteis seriam I

\

•
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DI'. CIO diJ'oito civil, govcroador c cnpitão-gcncraJ.

E"'tllleisfJo de Stí tle ;'.Ietle~es.

Em seu go\"().!'Oo Ignacio Coelho paz em execução a pro- em que foi escolhido para este cargo, de que tomou poso
vi ão de 10 de de~embro de 1677, que orden:wa aos agri- se na cidade de S. Luiz em 27 de maio de iG82.
cultores a plantação do cacáo e baunilha, e o augmento des- Todas as causas graves e numerosas de desordem e mi·
tas plantas quanto fosse passivei, e a carta regia de '1 de seria, que affligiam o Maranhão se accumularam e condem·
abril de 'lq80 maudando promover a cultura e fabrico do saram por tal forma, durante o seu governo, que o POI'O

anil, tanto por conta da fazenda real, como pela dos mora- exasperado amotinou-se e rompeu em excessos fóra do com·
dare. mum pela seguinte maneira.

Em 3·l de julllo de 1680 teve este governador a satisfa- Apenas cbegou do reino Sá de Meneze~, trazendo em sua
Cão de rer-eber D. Gregorio dos Anjos, primeiro bispo des- companltia Pascboal Pereira Jansen, assentista e administra·
te Estado. dor do Estanco, foram immediatamente a bordo, ou por

Era mnito dedit::ado pelos melhoramentos materiaes, tan- vontade ou a seu convite, o pl'ocllrador da camara Antonio
to que em pe:;soa assistia e dirigia as obras publicas, e até de Sonsa Soeiro, o juiz de orphãos Manoel Campello Ho·
as parti(illlares, prestando-lhes o que lbe pediam ou neces- drade, e mais tarde o vereador Jorge ele Sampaio.
sitavam, com o que animou algumas pessoas abastadas a COl'rt:lU que haviam conferenciado com o governador, e
fazerem boas casas, e a concorrerem para o aformoseamen- apenas regressaram á terra começaram a publicar, que elle
to da cidade de S. Luiz. trazia ordens apertadas para estabelecer o Estanco, pren·

Reedificou ou concertou algumas igrejas então muito ar- der e remettel' para o reino os que se oppozessem a tal
ruinadas, e deu-lhes algumas esmolas para os seus paramen- acto. .
tos. Atterrado o poro com estes e outros ardis, no dia se·

Infelizmente foi aborrecido quasi em geral por ser mui- guinte, depois da posse do govel'llador, reuniu-se acamara
to aspero em suas palavras, não admittiodo que fosse con- por sua ordem: o procurador Sousa, a quem acompanbm
trariado em seu modo de pensar, sen'do alem d'isto muito Paschoal Jansen, apresentou em sessão as provisões relali·
desconfiado. vas ao Estanco, e mostrando a conveniencia de sua imme·

Ás vezes mostrava-se fraco, ou muito moderado, llescul- diata execução, declarou «que pelo menos era este o seu
pando até faltas de attenção para com e11e. voto, pois tinha mulher e filhos, e não se sentia com dis-

Conta-se, que um dia perguntando a frei João da Encar- posição de fazer n'aquella occasião uma viagem ao reino.•1

nação, pl'ior do Carmo do Pará, com que licença erigia a en- Embora apojado vivamente por Campello e Jorge àe Sam·
genhóca de Santa Thereza, este lhe respondeu com a de paio, appareceram da parte dos expectadores duvidas, o~jec'

Santo Elias, resposta que ouviu sem denotar enfado e nem ções, e vociferações taes, que estiveram as cousas em ter·
se quel' desgosto. mos ele degenerar n'um tumulto formal.

Em 25 de maio de. 1682 chegou o seu suceSSOl' á cidade Sabido isto pelo governador mandou que todos fossem a
de S. Luiz, onde não o encontrou por estar na cidade de palacio expôr suas razões, porem a pretex.to d'eritar·se coo·
Belem do P;ml, na qual começaram os governadores a fi· fusão, propoz-se e y,enceu-se quasi por surpresa, que se
xar sua residencia desde o tempo de Pedro Cesar, «attra- deputasse a Campello e mais outro pal'a represent3l'em o
hielos pelas ganancias elo commercio, mnito mais conside· povo.
ravol então naquella cidade, que em S. Luiz.» Sahiram os deputados, e dentro em breve tempo volta·

Os l11orador~s da antiga capital do Estado não poderam ram trazendo por unica resposta, que 0 governador Ibes
sofireI' de boa sombra a perda ue certas vantagens, que esta fizera saber, «que tinha ordem de sua magestade para e·
especie de supremacia lhes assigna\a em todas as relações tabelecer o Estauco quer quizessem quer não, e que se ai·
sociaes e politicas, e sobre tudo na facilidade e proml~tidão guem continuasse a ter duvidas a tal respeito, elle o faria
dos recursos na maior parte das suas de[lendencias. mette1' no mesmo navio em que viera do reino, afim de que

A côrte, a quem se queixaram d'esta quebra das suas as fosse representar pessoalmente a sua magestade.»
prerogativas, indeferiu a reclamação, respondenào-lbes de Esta ameaça tão formal produziu o eifeito esperado pois
um modo vago, que na mudança da re idencia dos governa- lavraram-se e assignaram-se logo os autos de aceitação, sen
dores havia grande conveniencia de sel'viço, tanto do reino do os principaes instigadores d'ella galardoados pelo gOl'er·
em geral, como do particular do Estado, segunllo se lê na nador: o procurador Sousa teve a patente do capitão da io·
carta reaja de 2l! de janeiro de 1673. fantaria paga, e Jorge de Sampaio recebeu um grande mi·

mo de fazendas e outros objectos.
Assim estabeleceu-se o Estanco, e passado algum tempo,

o governador acompanhado de Paschoal Jansen seguiu para
Q rio ltapecurú, em cuja margem levantou uma casa forte,
sob a invocação de Santo Christo da Serra de Semide, onde

eu nome era tambem muito conhecido a'este Estado pe- existia a antiga fortaleza da Vera Cruz. -
los cu' fuitos, polejando pela liberdade (10 Portugal. Partiu o governador com grandes apparatos, dizendo que

Foi seel'etario de Fl'aacLeo de Mel\o, depois conde da n'esta sua viagem só pretendia restaurar a agricultura deca·
Ponte c marquez de Sande, quando embaixador perante Oli- dente e repovoar aquella ribeira, cujos mOI'adores, acossa·
veria Cromwel, protector de Inglaterra.

Era vereador da camara municipal de Lisboa, na epoca 1 Timon, João Lisboa., pago 127.
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dos pelo gentio, haviam successivamente abandonado seus clero regular e secular pregava doutrinas contrarias á 01'

engenhos. dem publica, e a9imando francamente o povo á re\ alta:
Paschoal Jansen com ostentação offereceu quatro mil cru- entre estes oradores sagraLlos merecem especial menção frei

sados para as despezas da casa to/rte, o que a côrte lhe agra- Elias de Santa Thereza, frei Ignacio d'Assumpção e o viga
deccu pela carta regia de 2 de setembro de ·1684. rio dá Matriz Ignacio da Fonceca, não sendo at' o prcprio

Poucos foram os que s,e deixaram embair por esses ma- bispo flstranho a estes successos, segundo diz o padre João
nejos, escarmentados pelas experiencias passadas. Bettendorf na sua cbronica.

Ao cabo (l'uma curta residencia de quatro mezes na ci- A conspircição medrou á sombra da incuria do capitão
dade de S. Luiz, Sá e Menezes retirou-se para o Pará, onde mÓI' e na n'oite de 23 de fevereiro de ·1684 (vespera de sex
oestabelecimento do Estanco se passou quasi pelo mesmo ta·feira de Passos) por ser grande a concurrencia do povo,
lbeôr. que tinha de acompanbar a imagem do Senbor da igrefa do

Oprogresso das operações d'este fuoesto estabelecimen- Carmo para a da Misericordia, foi que teve lugar o ap-pare
to não desdisse dos auspicias, que presidiram á· sua inaugu- cimento da revolta.
ração, como se poderá \'êr no artigo Estanco, resultando Alta noite da cerca do Convento de Santo Antonio sabi
de tudo isto prejuizos incalculaveis, e ficando muitos enge- ram os chefes acompa.nhados por grande numero de amo
nhos completamente arruinados. tinados, seguiram pelas principaes ruas, bateram em todas

Levantou-se um clamor geral, avultavam as queixas, cres- as portas, aggregaram a si todos os curiosos, bem 'ou mal
ciam os abusos,. muitos praticados pelo proprio governador, armados, surprebenderam a guarda principal, desarmaram
socio de Paschaal Jansen e de André Pinbeiro, a quem fez o affieial e cinco soldados, ,e subindo a paJacio o proprio
capitão-mór de Gurupá. Bequimão prendeu o capitão-mór, Baltbazar Fernandes, e

Aestes desgostos juntaram-se as contendas com azedume por mofa o deixou entregue á guarda de sua propria mu
entre o bispo e. o governador, a carnara e os jesuitas eva- Iber como carcereira.
rias authol'idades civis com as militares, e como se isto ain- Em seguida foram ao Collegio Lle N. S. da Luz, onde pren
da n~o fosse bastante vieram dous annos de esterilidade e deram e deixaram os jesuitas iDcornmunicaveis com guardas
fome com todo o. seu negro cortejo de miserias-e desgra- á vista.
ças. Finalmente apoderaram-se da casa do E tanco, que tam-

Ogovernador continuava em Belem tO,do entregue aos bem foi confiada a uma gllarda.
torpes manejos- do seu commcrcio; BalLbazar Fernandes, ca- ,No -dia seguinte com a intenção de legalisar estos actos,
pilão-mór que elle deixara para subsLitllil-o em S. Luiz, era convocou Bequimão para a casa da camara uma junta geral
apenas um soldado da fortooa, irrcsoloto e pusillanime, e do clero, nolJresa e povo, a qual votou a approvação de ~u

acôrte sempre se mostt;OU inLlifi'erente <is reiteratlas quei- do quaDte,> se tinba feito, a expulsão uefinitiva dos jesuítas,
m, que cbegavam constantemunte á sua presença. a abolição do Estanco, a deposição do governador, então an-
Afl'ente dos descontentes ayultava Manoel. Beckman, 00 sente no Pará, e a creação d'um novo governo, composto

B~quimão, corno todos o chamavam, e elte mesmo escrel'ia, da camara, e de tres acljunctos, todos postos sob a supre
aportllgl1ezando o nome de origem esLrangeira, notaval jó ma inspecção ele dous procuradores (10 povo: Bequimão
por sua industria, honraLlo procedimento e relações ele uma foi o primeiro nomeado para um destes dous lugares, tl~n

da principaes familias Lle S. Luiz,/a que se ligou, e já pela do por êollega Eugenio Ribeiro MaranbãQ, ficando como ad
sede ardente de vingallça das peJ'segLlições, qLle som-eu no juncto seu irmão Thomaz.
tempo do governo ele Ignacio Coelho. O novo governo deu principio á execução das delibera-

Em plano mais infórior achayam-sé Thomaz Beckman, sen çõ.es da jLlnta geral, e começou logo a luta com a mú von
irmão mais moço, aspecie de liLterato, «\'ersista, fazedor de Lade da maiol' parte dos seus partidarios, que chegaram até
satyras o pasquins» e ad\'ogado por sua vontade: Jorge de a propôr o saqne dos generos do Estanco, pretextando os
Sampaio ue Carvalho, contempOrat1eO da invasão hollande- ronbos feitos ,lO povo pelos assenListas, e a transfereocia
za, escrivão da cnmara em i647 e seLl procuratlor em /1650, da prisão do capitão-mór para a cadeia, no ql1e de fOl'ma
um dos mais enfuredc!os JOimigos dos jesuitas em t,653 e alguma concortou llequimão, não sendo este nem levemen
em 1661, e que por muitas vezes esteve preso já por 01'- te molestado, e aquelles guanJados como coosa albeia.
dem do ouvidor geral e já ela c-amara, e sempre invalvido Acabou-se o dia onvindo elles um solemnc l'e-Dau'I1I., e "
no jogo arriscado das revolllç,ões, e finalmente Francisco a noite passou-se entre festejos e outras demonstrações de
Dias Delró, notavel pela vebemencia e perseverança elas ac- illegria, que dUl'aram por moitas tlias consecutivos, princi-
eusações que, na qualidade de procurador do povo, fez re- palmenLe ao renLler das guardas pela manhã e no principio
petidas vezes contra os despotismos e pre\ aricações dos da ·noite, apparec.endo frequentemente lleqoimão a fallar ao
governadores.- povo das, janellas do senado, sua ordinaria trilJuna.

Estas causas geraes, incitadas por estes agitadores, pro- la e[fosãa das primeiros momentos ~creditaram todos,
duzil'am uma conspiração: era sessenta o nu.mero dos con- que tinha jú agora para sempre assegLlrada a felicidade da
jurados, qne celebravam frequentes conciliabulos no Conven- rel)ub.lica e de cada um em particular, crenç:! qLle se enfra
lo dos capucbos: todos os dias amaniJeciam pasquins e tro- queceu logo, porque desejando assegurar o exilo da revolu
vas pelas esquinas contra os assentistas e autoridades, e ç.ão, mas temerosos ao mesmo tempo da tremenda respon
proclamações convidando o povo á revolta: do pulpito o salJilidade, qLle ella trazia comsigo, engeitanJo todos a lia

Diec. Vl. 1-3"2.
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autoria, resolveram escrever a relação da revolta com as Houve quem lembrasse, que deviam ser repartidos pelo
suas causas justificativas, obrigando-se todos por fim -de povo, como boa presa, porem o governo teve força bastan·
baixo de juramento a sustentai-a em todas as suas canse· te para repellir tão indecoroso alvitre.
quencias, sob pena oe maldição Divina e outras severas de Postos todos os demais elJ<:litos em arrecadação, resolveu
precações obre si e seus filhos. que só os escravos fossem vendidos por seu justo preço;

Imaginaram os conjurados uma traça, que lhes pareceu porem como havia escacez de braços e muitos pedidos re·
conseguir seus fins sem os compromelter. correu ao expediente, já empregado em circumstancias iden·

Grudaram varias folhas de papel, traçaram no seu centro ticas, que consistia em fazer a repartição por meio da sorte,
um grande circulo, e dentro d'elle escreveram a ,'elação Era então uso eucher os bilbetes brancos com ditos eo·
projectada, e por fóra em derredor Coi cada um firmando graçados e picantes, porem n'essa occasião appareceram ai·
seu 'n~me de maneira, que não era passivei saber quem pri- ILlsões pessoaes injuriosas e pungentes fl insolencias de
meiro escrevera na persuação de que assim nenhum seria todo o genero, o que irritou a tal ponto os OlIendidos, que
qualificado cabeçu da revolta. elles, apenas souberam ser auctor de. tão infeliz lembrança

Bequimão porem não concordou n'esta traça, e foi a Tapu- Jorge de Sampaio, quizeram maltrataI-o pltisicameote, de
)'tapera, e escreveu para a capitania do Pará em procura de que elle se livrou fugindo acossauo pela multidão, e aco·
adhesães ao governo republicano, o que não alcançou. Ibendo-so a um convento, onde se conservon ató á cheg'clda

Enrraqueciuo por isto, e pelas maquinações dos jesuitas, de Gomes Freire.
embora presos no collegio porem fracamente vigiados, 1'13- N'estes mesmos navios vieram de Lisboa o sargeoto-mór
solveu quanto antes apressar a partida d'elles, e para isto da praça, e o ouvidor da capitania, aquelle velho tooto e
em 18 de março de 1684. os procLlradores e misteres do imbecil e este mancebo fatLlo e garrulo, apellidado pelo povo
povo Manoel Bcquimão, Belchior Gonçalves, Francisco Dias com a designação de menino dou.toT.
Deiró, Jorge de Sampaio e Carvalho e Eugenio Ribeiro Ma- Ambos ambicionaram ser empossados dos seus lugares,
ranbão dirigiram um omcio a elles, expulsos pela quinta o sargento~mór mostrando-se prasenteiro para com os re·
vez, pedindo-lhes, em nome do povo, «pelas chagas de Je- beldes, e o ouvidor jactando-se de ser severo, e prometten·
sus Chri to, qtle se fossem e acabassem já de partir, e que do castigar os rebeldes.
nem por si e nem por outrem intentassem mais vir a este Como era d'esperar o povo despediu o doutor 00 meio
Estado para não perturbarem nossa quietação e nem causa- de baldões c apLlpadas, e 131113 resolveu seguir para o Pará,
rem escrupuloso ~ - e foi acompanhado n'essa ví::Jgem pelo velbo sargento-mór,

Domingo de Bamos, dia nprasado para o qmbarque,· os Des/de o principio da revoiução, que assentoll-se em mano
padres, em numero ue 27, depois de ouvirem missa, e de dar TtlOmaz BeqLlimão a Lisboa, como procllrador do Es
se despedirem um por um de N. Senhora da Luz, padroei- tado, afim de apresentar ao príncipe as queixas do povo, e
ra do seu collegio, sahiram pela p01'La chamada do carro, para as clespezas d elle fez-se até nma collecta geral, que
fronteira ao mar, conduzido em rêde um cl'elles por não subiu a um conto de reis.
poder caminhar, por velho e aclJacado, e os mais a dous a Retardou-se sob varias pretextos essa viilgem, que devia
dOLlS, com palmas bentas inclinilua'i sobre os hombros, 1'13- ser fl~ita com toda a brevidade, e em quanto na cidade de
portarIa e tral'lCJuillos nos portes e nos gestos, os semblao- S. LllIZ se desmoralisava de dia para dia a revolução, dos
tes graves e tri:stes, os olhos baix.os e lilcrimosos, inclicanrlo navios, que conduziram os jesuitas, teve um, apoz 47 dias
tudo mansidão e resignação e por nenbum caso a cholera de peno~a viagem, de arribar ao Ceará para rep:Jrar avarias,
e a impaciencia. e tornando logo a sahir foi presa d'um corsario, que des·

Por entre a multidão previnida e curiosa chegaram os pa- pojou os miseros viajantes e os lançou despidos e famintos
dres á Praia-pequena, onde o povo mostron profundo pe- nas praias de J?rcü, (ronde foram conduzidos paI' uma es·
zar, e aproprio Bequimão, tão commovido corno os mais, coIta, por,ordem do governo revolucionaria, á cidade deS,
sem pocl I' conter as lagrimas abraçou publicamente um dos Luiz, e d'ahi seguiram para Belem.
jesuitas, seu amigo particular, e pouco depois verificou-se O- antro navio Locou em Pernambuco, seguiu para aBa·
o embarque sem (j menor incidente.' hia, séde não só do governo geral, como do principal corpo

Com a partida dos padres entrou a revolução no periodo da ordem de Jesus no Brazil.
de decadencia: cevada a paixão do povo contra os jesuitas, Animados pelos votos dos seus companheiros e especial·
cansados uns pelo peso do serviço ~j[itar, apprehensívos mente pelo padre Antonio Vieira, e por ordem:do marque!
antros com as lembranças uas roças e engenbos abandona- das Minas, governador do Estado, seguiram elles para Lis
do , e não pouco assustados com os perigos, que já encber- boa, onde cheg:mm a 23 de outubro, justamente quando
gavam vagamente no foturo, principiaram a ser tibios, frou- partia de S. Luiz Thomaz Bequimão, tardo e negligeote para
xo , e remi sos. conjurar o perigo.

D balde Manoel Bequimão Lcorrcu á slla arma favorita A estes erros e descuidos juntou-se mais o triste resul·
de eloquencia para erguer os brios amortecidos uos com- tado de aspirar Manoel Bequimão os foros de censor ausle·
panheiro . 1'0 e reformado,' de abusos, pelo ue publicou uma pragma·

'este interim ancoraram no porto de S. Luiz dou na- tica prohibindo o uso de fitas a todas as mulheres sem dis·
,ios do Estanco, conduzindo ,entre outros generos 200 es- tincção, e o dE} mantas de sêda ás mamelucas em particular
cravos africanos. com o fim de reprimir as demasias do luxo,
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Tenente·general de cal'.lIaria da prorincia da Beira.

Qo,nes p,.ei,"e de A...d,"atle.

Aclasse das mamelucas, que era a mais numerosa, deu- soldado e juriscoosulto, foi escolhido para nm lugar, onde
se por affrontada, e sendo Bequimão encontraQo pouco de- mostrou inepcia, cobal'dia, e até criminosa indifferença, co
pois da publicação d'aqnelle acto, foi cuberto de insultos, mo acabamos de \'êr.
injurias, e ameaças pelo povo.

Cheio de desgostos recolbeu-se Bequimão á sua casa, de
clarando que ia depôr a sua auctoridade, e apenas correu
esta noticia ainda mais enfureceu-se o povo descubrindo
n'isto traição, e abandono, quando outra consa não era mais
do que a expressão de justo resentimento. No dia -15 de maio de 1685 chegou ao porto de S. Luiz

Aplacou-se tudo com a intervenção de Thomaz Bequimão, o navio, que o conclLlziu.
sempre affavel e conciliador, conseguindo do irmão o con· As occurrencias, que deram em resultado a revolução de
tinuar a exercer o cargo, que oecupava. Bequimão, foram na côrte de Lisboa consideradas como at-

N'esse mesmo tempo regressou do Pará o velho e imbe- tentado, que desta vez sahira das dimens7íes ordinarias, pois
eil sargento-môr Costa Bello, e como se acbassem todos que os rebeldes haviam desacatado com temerario arrojo a
cansados do serviço militar, entraram a dizer qlle cnmpria, allctoridade de el-rei na pe soa dos seus go,:ernadores e
para allivio do povo, restabelecer a infanteria desorganisa- officiaes, sempre respeitados nas pas.sacIas snblevações.
da, e entregar o seu commando a quem o principe o tinba Ueceiosa a Metropole de que o contagio da revolução, se
eommettido, e sem detença dissolveu-se a guarcla cívica, e não fosse atalbado a tempo, se propagasse por outros pan
os cidadãos, que a compunham, se retiraram uns apoz ou- tos do Brazil, nome-ou Gomes Freire para governador, ge-
tros para suas roças e engenhos. _ _ralmente reputado como muito proprio para extinguil·o.

Sem a força das armas, e opprimida por tantas contrarie- Teve lugar esta nomeação em ~5 de janeiro, e parece que
dadas já descriptas, a revolução acabaria em pouc.os dias se nã.o se assentou desde logo po systema, que se havia de
ogov(\rnador Sá e Menezes, ainda em Belem, indilIerente, preferir na reducção da capitania, e é facto sabido· que
senão cobarde, desse passos francos para oppôr-Ibe serias Gomes Freire, para inteirar-se bem do estado das cousas,
embaraç,os; pelo contl'ario recorria aos mbios torpes e obs- conferencia\'a alternativamente com os je?uitas, e com o en
curos da intriga e do suborno, que diziam mel bar com a viado dos rebeleles e só mais tarde é que se resolveu a pri
sua pessoa. são d'este, e o sequestro de todos os seus papeis e dinhci-

Com este fim mandou a Tapuytapera Antonio d'Albuquer- 1'0.

que, filho do donatario d'essa capitania, o -qual não se ani- Exigiu o genm'al, que o secretario e o ministro d alçada
mou a passar d'abi, limitando-se a corresponder-se vom fossem de sua confiança, o que se lhe concedeu, porem so
um ou outro dos sublevados, e depois retirou-se sem co- licitando uma força respeitavel d'infantaria e duas náus, de
Iher o menor frueto de sua commissão. pois de muitas delongas, apenas obteve HSO homens e dous

Em seguida mandou Hilario de Sousa à cidade de S. ~uiz ruins navios.
offerecer em seu nome a Beguimão [~;OOO cruzados çm tli- Armado de poderes mais ql1e ordinarios, e com ampla
nheiru.- bonra~ e postos mai elevados ela capitania, o per- auctúridade para obrar como entendesse, e segundo lbe
dão pessoal do seu crime, e a promessa de sollicitar da aconselbassem as circumstancias, sahill do Tejo a pequena
côrte amnistia geral! o que Bequimão ,tudo repeJliu com a expedição a 25 de março de 1685, isto é, cinco mezes de
maior dignidade, dizendo não aceitar beneficio ele que uão pois de recebida a noticia da sLlulevação, e mais de um anoo
participassem todos os seus companbeiros de fortuna. depois de haver ella rebentado.

Finalmente este homem superio!', cedendo á inOuencia A noticia de 3[lparecer embarcação oa barra trazentlo o
contagiosa do abandono geral, go desanimo, ria indifTeren- novo governador produziu muito terror, como é facil pre·
ça, e lIo temor, cheio de desgostos, e sem animo para ati- ver.
nar com uma solução passivei às tlifficuldades.em que se O governo re\olucionario maudou logo um ajudante a
via embaraçado, cruzou os braços, e desgostoso viveu me- bordo, o qual voltou muito captivado pelas maneiras alfa
zes retrabido sem qLlilS.i sahir de sua casa, e esperando qLle \'eis e insinuantes do general.
otempo viesse pôr termo a estes acontecimentos. Gomes Freire, embora com poucos soldados, e pela maiol'

Em quanto se davam estes factos na cidade de S. Luiz, parte enfermos e quebrantados da viagem, resolveu desem
acôrte ouvia os queixumes dos jesuitas postos no lI1emo- barcar, o que realisou no dia seguinte com um pequeno
rjal de dose propostas, que os P. P. JlJission a1"ios do Es- destacamento, CI.ue se encorporoll logo á infantaria, que o
lado do Maranhão representa1'am a S7ta magestctde, e as aguardava, e apoderou-se do Forte do baluarte em poucos
queixas de Tbomaz Bequimão, que vendo as cousas mal pa· minutos, e sem a menor resistencia da pal'te dos rebeldes
radàs quiz abrir composição com etles, no que foi repelli- em pequeno numero, os quaes deitaram a fugir deixando
do duramente, conseguindo afinal os padres vencer as he- ficar l3equimão só na praça a mercê de seus inimigos.
sitações da côrte. Este infeliz cabo da revolta, longe de esmorecer, conti-

No dia ii) de maio de 1685 surgiu na bàrra o navio, que nu.9u a dar provas d'aquella firmeza, que tantas vezes eno
trazia o tenente-general Gomes Freire d'Andrade para sub- brecera o seu procedimento, e conta-se até que motejára
slituir Francisco de Sá e Menezes, que por baver seguido do porte e do uniforme estranho dos soldados recem-cbe
alternativamente o e1.er.cicio das armas e das letra , sendo gados, e que aproximando-se, quanto lhe foi possi\ el, do
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general, que passava, o encarou alguns momentos com al- Diz frei Domingos Teixeira na Vida, que escreveu, deGo·
tivez e sobranceria. mes Freire, que este assignou a sentença de morte tão cheio

Immediatamente Gomes Freire foi á cathedral fazer ora- de magoa e de piedade, e com braço tão tremulo, que a
C·ão, e depois á call1ftra tomar po sse do governo entre sal- firma examinada depois parece de mão alheia, mas na par·
vas d'artilheria, repiques de sinos e vivas, que atroavam os ticipação, que em 15 de novembro de f685, Gomes Freire
ares. dirigiu á Metr.opole, confessou «baver apressado este nego·

Era a queda da revolução, festejada comó foi o seu tri- cio receiando que se lhe agravassem os seus achaques a \31
umpbo pelos mesmos actores, salvas algumas ligeiras n- ponto, que o impossibilitassem de concluir aquella diligen.
riantes na posição e na frase r cia com a pontuaiidade e exacção, que sua magestade con·

Passados os primeiros dias de comprimentos e felicita- fiara do seu zelo: que 1\1'anoel Bequirnão e Jorge de Sam·
cões deu Gomes Freir'e principio ;i sua missão especial, paio haviam sido condemnados á morte, e na perda dos
mandando prender Eugenio Ribeiro, Manoel Senão, e Jorge bens para a corôa, porque pnra o castigo eram os mais cul·
de Sampaio, que deixêira o convento onde se azylara, e fôra pados e para exemplo os mais poderosos.])
até beijar a mão ao governador I Levantou-se a forca na praia da Trindade, onde em 2 de

Bequimão, geralmente estimado, foi prevenido a tempo novembro foram executados Bequimão e Jorge de Sampaio:
e acautellou·se. Bequimão conservou toda a firmeza e resignação, e foram

Derramou-se pavor geral, e os cidadãos escapavam-se de suas ullimas palarras perdão aos seus inimigos, e votos pela
S. Luiz pelos rios c matos e em tão grande quantidade, que felicidade do povo do Maranhão; Jorge de Sampaig, velera·
a cidade ficou deserta, e o general viu-se obrigado a pu- no dos motins, maior de 60 annos, casado, cheio de filhos,
blicar um bando promete'ndo perdão geral com excepção desanimou díante do cadafalso, que ia tirar-Ibe uma ,-ida
somente dos cabeças. tão cansada, e já pro::dma ao seu termo natural. I

A 26 de maio chegou de Lisboa um navio conduzindo Aos outros rebeldes, que tanto figuraram n'esia epocha,
Thomaz Bequimão, que de bordo passou para a cadeia, d'on- acontecen o seguinte:
de pretendeu arraocal-o seu irmão, embora foragido. Belchior' Gonsalves, um dos misteres do povo, apezar de

Este ultimo rasgo de ousadia de MaooeI Bequimão aca- velbo (ai açoutado pelas ruas no mesmo dia da execução, e
bou de apurai' a paciencia do general, que publicou um no- depois degradado por oito annos para o Algarve,
vo bancIo o1Ierecendo largas recompensas a quem o pren- Francisco Dias Deiró, como paude fugir, executaram-no
desse, e severos castigos a quem lhe desse asylo. em effigie: Eugenio Ribeiro Maranbão e Tbomaz Bequimão,

Obrigado o proscripto a sahir da cidade, vagou errante em vi'rtude de ordem de el-rei, foram com o traslado do
e fugitivo pela ilha, mal recebido em toda a parte, até que processo remettidos para Lisboa, onde chegaram c.om as bar·
uma viuva, condoída de sua desgraça, lhe forneceu uma bas cresddas a modo de ermitães da Thebaida, e pelos ex·
canõa, que o transportou no seu engenho do Mearim, onLle forças do padre Bettendorf foram degradados para Angola,
escondeu-se por muito tempo, sendo afinal preso traiçoei- senqo esta pena depois commutadà para Pernambuco.
ramente por Lazaro de Mello, mancebo pertencente á no- Um frade pregador ficou recluso no convento, um paro·
breza da terra, seu aFilhado ou popillo segundo uos, com- cho foi expulso da sua igreja e trinta e tantas pessoas sof·
padre segundo outros, mas som a menor duvida sen inti- freram cond~moação em multas judiciarias par:! as despesas
mo amigo o obrigado, tanto que desde pequeno lhe frequen- da alçada.
tava a casa, onde era recebido qL13si como pessoa da fallli- Deixou Bequimão viuva e duas filhas, as quaes, bem coo
li~ ! mo oulros membros de tão infeliz familia, se de~persaram

Abusando de todas estas considerações e vantagens, La- pelo interior d'esta e da capitania visinha.
zaro de Mello amarrou ignominiosamente a SLla victima, ar- Assim terminou-se semelhante revolta, cuja descripção
I'a tou-a até a canôa, e ,lhi carregou-a ele grilhões. apanbamos do resumo, que fez; como elle mesmo confessa

Beguimão passado o primeiro impulso de cholera pediu- no seu Timon, o commendador João Lisboa das obras in·
lbe apenas, que o alUviasse dos ferros e das cordas comp.'o- Lituladas-Relaçcio H1'storica e Politica dos tumultos do
mettenc\o-se, sob soa palavra de honra, a lião se aproveitar lJICl'l'anhão por Teixeira de Moraes, Ch1'onica da companhia
d'aquella liberdade para fugir, o que cumpriu durante uma de Jesus pelo padre João Filippe de Bettendorf, e mais ai·
longa viagem de mais de 60 leguas, que durou muitos dias, gUlls documentos, que poude consultar na Bibliotheca PlI'
dorminlio sempre em terra, e atravessando o grande espa- blica Eborense, onde esteve a expensas do governo central
ço, qlle percorre a' estmda da Estiva na ilba de S. Luiz do Brazil.
alé entrar nn cidade do mesmo nome. No archivo da eamara municipal da oapital nada consta á

Chegando :l capital este homem raro, então indifferente á respeito d'esta revolução, porque um membro da família
vida, e como victima o.ITerecida quasi voluntariamente á sa-
nha uo eus adver arios «fulminou-lhe o governo 00 a jus- ,1 Odorico ~'I~ndes ao seu amigo dr. Antouio IIenrique Leal e·

• 4 • . ' I creveu o seguwte:
tlça O processo, mais que summano, eVItando-se a guns ter-~ "Gomes·FreÜ'e mandou injustamente decapitar Manoel Beckman
mos delatarias e superfiuos.]) corno inconfidente, e passado seculo e meio, a 18 de outubro de

. 1817, um descendente do govemador e do mesmo nomo, isto é,
o general Gomes Freire d'Andrade, foi fuzilado na esplanada da

1 Relação histcrl'ica e1Jolitica. dos tumultos do MG'I'anhão pOI' torre de S. Julião, em Lisboa, como inconfidente, e tambem in·
Teixeira de Mora s. ·ustamente.

I •
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Beqnimão, 'quando r,sr.ri\'ão da municipalidade, querendo ~erno da capitania do Maranhão, como seu capitão-mór, Bal
delir todas as memorias de um facto, que reputava inJurio- thazar de Seixas Coitinho, e quando partiu para o reino dei
so, afIm de que ninguem mais o conhecesse por descen- IOU em dinheiro de contado, só nos cofres da capitania do
dente do enforcado, subtrahiu do archivo e do ventre dos ?laranhão, mais d~ quarenta mil crusados.
livros todas as folhas e documentos, que tinham rel~ção com Separou-se elle ados habitantes de ambas 3j capit3nias
omesmo facto, faltando assim t\:ldo quanto é relativo aos tão captivos de suas virtudes, que a~ respectivas camaras
dous annas, em que elles tiveram lugar. mandaram tirar-lhe a retr3cto em Lisboa para o terem e

Paschoal Jansen pouco tempo se logrou das riquezas ad- venerarem nos seus capitolios, l'

queridas ácusta do suor e lagrimas dos pobres, e em ajuste Realisou-se esta lembrança alguns annos depois: Berredo
de contas (~()m os assentistas, seus collegas, foram seus bens dá no seu tempo esses retractas transferidos das camaras
confiscados e pela carta regia de i4 ,de março ,de 1693 de- para o palacio dos governadores: o que est3va em Belem
terminou-se a remessa d'elles jJ3ra a côrte. voltou para a sala do senado, onde se conservava ainda nos

Ocapitão-mór Balthazar Fernandes, que ficara preso em fins do secula p~sado junto com o do governador Francis
casa sob a guarda de sua mulher, fl1l1eceu n'esta suave pri- co Xavier, irmão do marquez de Pombal, e quantà ao que
são. coube á de S. Luiz, nos registos da respectiva camara, em

Ocapitão-general Francisco de Sá de Menezes conservou- clata de 1 de outubro de 1701~, lemos a seguinte noticia,
se em Belem até á restauração do Maranhão, erri cuja capi- triste documento da vaidade das cousas humanas, e que de
lal chegou no. dia 26 de maio de .j 685 pela estrada, que algum modo contradiz a asserção de Berredo-o Procura
vinha do Pará a Alcantara, e pouco depois partiu de S. Luiz dotO lJede para levar para sua casa o relt'acto do goner
para Lisboa, onde o a\"llltado producto de suas drogas sem nadar Gomes Freire, que aN não tinha serventia alguma,
duvida o habilitaria a comprar algum novo despacho. - /la que lambem se acordou, por lambem notar o ,ouvidor

Lazaro de Mello, o miserável, que le\'ado menos do te- que só o ri'el-rei devora e3tar n'aquelle lugar.
moI' do castigo, que da vil ambiçãu do premio, obteve em Rematou a sua tão espinhosa tarefa em i4 de julho de. .
troca de sna infamia a patente de capitão de uma tias com- 1687 entregando na cidade de Belem, onde se achava, o
panhias da no_bresa, não alcançou lograr o exercicio d'esse governo a seu legitimo _successor, e no dia 23 do mesmo
posto, pois quando quiz tomar po~se não compareceu um mez seguiu para Lisboa.
só dos seus subordinados, e queixando-se d'isto ao gover- Por occasião de ser demittido á 2'1 de dezembro de i686
nadar respondeu-lhe este seccamente, que já havia cumprido o governo dirigiu-lhe uma carta muito honrosa, a qual se
asua promessa, e por tanto nada mais tinha a deferir. acha no § 1356 dos Annaes histon'cos de Berredo, edição

Corrido e despeitado, sem honra e sem commanclo, e sen- maranhense.
doobjecto de geral despreso, foi esse traidor esconder-se A camara do Pará em 18 dejulho de 1687 no navio, que
na sua roça, onde dirigindo o trabalho d'nma engenbóca, levou este governador para Lisboa, endereçou ao soberano,
se entallou na m~c1Jina e enleou-se nas cordas de tal sorte, a respeito delle, outra carta muito lisongeira, que tambem
que ali ficou instantaneamente mor:to" sendo este facto, se pode lêr no ~ 1358 da obra citada.
como diz Berredo, ajulgado mysterio pelas reflexões mais Deixou muitas sympatbias, o que verificamos n'um dos
contemplativas,» e «justo castigo pela acção, que ate o céo livros da camara municipal de 1689 em diante.
alevou a mal» como opinou o padre Bettendorf. Ainda róra do goveroo e no seu retiro de Lisboa, a Cil-

Depois d'estas scenas Gomes Freire, que já antes bavia mara da cidade de S, Luiz de vez em quando se dirigia a
convocado para vir á sua presença o senado de Belem afim elle· com elogios, incumbindo-o de negocios desta capitania,
de consultar com o de S, Lui! nas medidas mais eJ'ficazes a para o que fazia memoriaes, procur'açóes e pt·ocuradores.
bem do aogmento c prosperidade do Estado, principiou a Teixeira de Moraes na sua obra já citada diz, que resti
cuidar seriamente no governo .confiado aos seus cuidados, tuido Gomes Freire ao reino, conservou-se por algum tetD-

Deu banquetes, de tribllilJ postos e empregos, concedeu po em Lisboa, sendo frequentemente consultado pelo gover
realengos e sesmarias, aboliu o Estanco, restituiu os jesui- no sobre assumptos militares e negocios do Maranhão, para
las ii posse e usufructo de ~odos os seus bens e privilegios, onde o quiz mandar de novo, afim de presidir ás explora
eem omeio de 13 de outubro de '1685 descreveu para a ções de umas minas, de que soaram ,então grandes noticias,
côrte o triste estado em que se achavam ambas as capita- se bem que este projecto viesse a desvanecer-se com a es
nias, e pediu providencias, que julgou indispensaveis para perança d'eIlas.
reerguei-as do abatimento em que se achavam, figurando Passando depois ao seu solar do Alemtejo, ali viveu os
entre alIas o resgate dos infelizes indios, que eram sempre ulLimos annos retiratlo, e alternativamente occupado nas la·
os que pagavam todos os males alheios I vras das minas de prata de Zambugeyra, e em estudos e ex-

Restituiu ás camaras os privilegios usurpados pelos seus periencias profundas para achar a pedra philosophal, occu
antecessores, reprimiu o abuso com que se estendera e mul- pação (diz grav~mentê a cbronica) que uns notavam vicio e
liplicara a nobresa, fundou uma povoação com o nome de outros clwiosidade, O certo é que n'eJlas gastou não pouco
Santa Maria no rio Mearim, mandou João Velho do Valle fa- tempo e dinbeiro, não lhe fundindo todavia a industria mais
zer descl1brimentos pelo sertão até á Bahia, de que ficou que a scieocia,
um roteiro, escreveu elle mesmo o da viagem, que fez para Falleceu a 3 de janeiro de '1702, com 66 annos de idade
Belem, anue chegou a 18 de julho de t686 ficando no go- e 57 de serviços.
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1690-1701.

Go\'ernador e capitão-general.

Antonio ,:Je IJ.lb•.cque..«"e Coelho de
'.'","v,;l,.o. (o t"Oço)

A,,"'"'' de SR de j'lenelte:::J.

Do conselho de sua magcst.1de, governador e capitão-general, common,
dador das commendas de S, llcdro do Folgosjnho, da ordem de Christo e de Sanla

Maria de Meimoa, da ordem de A.viz, e capitão d'infan·
laria do tcrt.o de Sctubal,

mara da cidade de S. Luiz dizendo aque fosse chegando a
pedrâ para a 1JOIlta de João Dias (boje Ponta d'Areia) para
elle, quando abi chegasse, mandar pegai' na obra da forla·
leza.lI

A 44 de agosto ainda omciou á camara relativamente a
1687-1690, fortaleza, de que fallamos, dizendo que ia mandar fazer cal

• para ella, e que oreve viria com um engenheiro.
ClJegou á capital de S. Luiz em 26 de março de 1687, Recebeu o alvará de 22 de março de 1688, que regulou

onde não encontrou o seu antecessor que então se acbava a cultura do cra\'o e o peso dos canudos desta droga, o qual
no Pará. mandou cumprir, fazendo alguns exforc,os para o progresso

Recebeu ordem expressa de não entrar no governo do da cultura d,e tão lltil planta.
Estado, em quanto n'elIe estivesse o seu antecessor. Constando em Lisboa, qne elle gosta\'a mais de residir na

Na ca1'ta 1'egia dirigida a Gomes Freire em 21 de dezem- cidade de Belem, foi expedida e por elIe recebida a carla
bro de 1686 se lê a este respeito o segllinte:-no tempo que regia de 23 do mesmo mez e anno, prescrevendo-Ibe a sua
vos detiverdes n'esse Estado, que será toelo aquelle, que resideocia na cidade de S. Luiz, cabeça do Estado, como
vos {ôr possível, conservareis o governo d'elle. lhe fôra determinado no seu ~egimento.

Esta mesma clausula achava-se tambem no alicio ende-· Governo tão mal principiado seguiu, e acabou-se em i7
reçado li camara. de .xnaio de '1690, dei;;,ando saudades aos habitantes do Es·

Apezar de tuclo Artbur de Sá resolveu-se a tomar pos5e, tado,
e receianclo alguma recusa da parte da camara recorreu á Arthur de Sá foi muito atlencioso para com todos, sem·
falsidade dizendo, que por esquecimento tinha deixado a pre recto c assiduo no oumprimento dos seus deveres.
bordo a carta para ella dirigidil. A sua demissão foi por tudo isto recebida com justa ma·

Em boa fé o senado deferiu-lhe a posse, porem apenas goa, diz Berredo, porque jámais usou da auctoridade para
recebeu a carta regia divulgou-se a faILa do sinceridade da fazer· mal, accrescenta Baena no Compendt'o elas Eras.
parte ele Arthur de Sá.

Calcule·se as murmurações e reflexões a que deu Iºgar
este pro(jedimento mais .que leviano.

ArLhur de Sá largou o governo, escreveu a Gomes Frei
re, e pelo expresso, que levou a cilrta, pedin canôas para
o seu transporte até' o Pará. ,

Aproveitaram o ensejo, e bascaram desculpar-se por es- Era 51bo de ontro governador e capitão·general, de igual
cripta perante Gomes Freire, a camar;], e Balthazar Fernan- nome e appellido.
de , eapitão-mór, que ficou governando o MarilnlJão. Governava elle o Pará corno seu capiWo-mór, quando foi

Finalmente no dia 8 de junho c6egóu ao Pará Artbllr de elevado a este allo cargo.
Sá, sendo recebido pelo seu antecessor com muito cavalhe- Á vista do seu procedimento nutriram todos bem funda·
rismo e urbanidade. das esp,eranças de que elle seria um dos bons capitães·ge·

Gomes Freire attendendo tão somente ao bem publico, neraes.
e su1Jocando resentimentos, em largas conversações, que No dla 17 de maio de 1690 tomou conta do bastão, que
com olle te\e, orientou-o de tudo quanto julgou necessario Ibe foi entregue em pessoa pelo seu antecessol', ainda no
paril elle s r bem succec1ido em seu governo. Pará.

Emittiu sua opinião sobre o Dumero de fortalezas, que Nos primeiros annos dOa sua mocidade residiu elle n'csle
julgara necessarias no cabo do Norte, sobre a no\'a missão Estado em companhia de seu pac, com quem depois re·
dos jesuita , soure indios pacificas e bravios, sobre a paz gressou ao reino.
e guerril contra ell'es etc. etc. Dahi voltou outra vez com Ignacio Coelbei, e por cel de-

No dia dél posse, porem, que teve lugar a 14· de julho, morou-se governando as capitanias de Tapuytapera oCa·
Gomes Freire não quiz acompanhaI-o de palilcio, e sim foi metá, de que era seu pae donatario,' até que. recebeu a DO,
e pel'ill-o na porta da municipalidade. meação ue capitão-mór do Grão-Pará.

Quando o prestito se dirigiu :i matriz para ouvir o Te- Em junho desse mesmo anno volLou a Maranhão, (leixaD'
Deum, re.cusou- e Gomes Freire 'ir ao lado do seu succes- do a I-Iilario de Sousa de Azevedo, como capitão-mór do
SOl' debaixo do Pallio como era de costume, e seguiu com Para.
o acompanbamento sem ter ou qnerer distincção alguma. . Regressou ao Pará em fevereiro do :.1Ono seguinte, afim

Romperam-se assim as relações amiga veis, havidas entre d~ expedi!' os navios, que iam para o reino, e n'essa occa·
elle . sião seguiu tambem o seu antecessor.

Em principios de março do anno seguinte veio Artbur Partiu no mez de junbo para S. Luiz, onde soube que
de à a Maranhão, deixando no govel'Oo do Pará o capitão- Monsieur de Ferrol, governador da ilha de Cayena, colonia
mÓI' Antonio d'Albuqaerque. franceza, quiz alargar o domínio da sua nação usurpando

Em outubro regre ou de novo ao Pará. terrenos pertencentes a Portugal.
10 arlOO seguinte em 2 de fc:nereiro escreveu d'abi á ca- Antonio d'Albuquerqoe respondeu-lhiJ com tal energia,
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1701-1702.

Governador interino, tenente d~ marinha do corpo general, Lugar
tenente do governador do Estado.

que julgou a proposito não proseguir em sua empresa tão que no Pará, regressando depois a Maranhão: longe ou per
arriscada. to do theatro d'estes acontecimentos, nunca tomou parte

Em 1692 voltou ao Pará parn expedir os navios em via- n'elles embora o bispo procurasse inmlvel-o, como assegu-
gem a Lisboa. ra Berredo.

N'essa occasião as camaras de S. Luiz e de Belem, mui- Na vida. trabalbosa, que sempre teve Antonio d'Albuquer-
to satisfeitas com o seu governo, enviaram ao tbrono suas que, contrahiu rnolestias, que aqui não poude debellar.
representações «para que fosse elle conservado por tempo Pedindo sua demissão, instou pela vinda d'um successor,
mais largo.» mas não foi attendido desta vez,' conseguindo por ultimo

Com tudo Antonio d'Albuquerque voltou a S. Luiz em bom deferimento a um outro requerimento, que endereçou
(6 de agosto ele 1693 afim de esperar o seu successor. ao tbrono, pois alem da licença por tempo limitado, abriu-

AMetropole ouvin os pedidos das camaras, conservou se o cofre das graças, e teve elle a mercê da commenda de
Antonio d'Albuquerque, «e para lhe dar mais evidentes pro- VaI de Telbas da ordem de Cbristo, a lllt:aidaria-môr de Si
\'as de que reconhecia o seu merec.imento, acompanbou tam- nes, e o Senhorio do Couto de Ulil, e o dos Fornos da lu-
iem esta mercê com uma generosa ajuda de custo.» diaria e rua dos Cavalleiros da vilIa de Setuba!.

N'esse tempo parece que a MetI'opole somente se occu- Com estas noticias recebeu elle tambem a de haverem
pâl'a em frivolidades para as suas colonias brasileiras: as- cessado condicionalmerJte as pl'etenções de França, sobre
sim vemos a provisão de 17 de abril de 1691 ordenando, as usurpações do marquez de FerraI, na questão de limites.
que os secretarias de nomeação regia tivessem assento em Tiveram ellas termo pelo t.ractado privisional de 4 de mar
cadeira rasa, quando se occupnssem do expediente dos ne- ço de 1700.
goeios do governo, e a provisão de '12 de março do mes- Partiu o governador para o Pará afiru- de cuidar da sua
mo anno approvando a pescaria de tainhas e gurijubas na viagem.
boea do rio Cayena, e outras cousas iguaes, senão ainda Ctiegou a Belem em 22 de maio de 1701, ahi o senado
mais ridiculas. ' da camara «intentou detel-o com uma larga representação

No mez de novembro de 1693 chegaram de Lisboa nove da orpbandadé, em que deixava todos aquelles povos. li

religiosos capuchos de N. S. da Piedade para a calhequese Consolou-os porem elle assegurando, que breve vblt3ria
do iudios, os quaes seguiram para o Pará. a continuar o sen governo.

No anno segninte não chegou um só navio de Lisboa, Seguiu em fim no dia H rle julho levando a el·rei uma
grande foi a carestia, e ás vezes absoluta a falta dos gene- carLa da camara, que pode ser lida no § 1422 dos Annaes
ros, porque nem vinbo bavia para a celebração do Santo de Berredo.
Sacl'iOcio da missa. Os ministros, amigos d'este governador, ambicionando

Em '16D5, com a cbe~ada de dous navios, melhorou um conceder-Ibe a licença por elle pedida, para mais facilidade
pouco este estado. em 1699 mandaram para S. Llliz como seu lugar-tenente a

No allDO seguinte regressou este governador ao Paní «com Fernão Carrilbo. •
a intenção de examinar.ror si proprio os vastos sertões do Quando Al1tonio d'Albubuerque partiu para o Pará, dei-
cabo do Norte e o famoso Amazonas.» xou-o governando a capi.tania do Maranhão.

A9 de dezembro partiu com tal fim a expedição, que só Em 30 de junho de 170'1 pensando a camara de S. Luiz,
regresson em ·1697 fallecenuo na fortaleza de Gurupá o ca- qlle Antonio d'Albuquerque já se tinha retivado para Lisboa,
pitão·mór Hilario de Sá. deu posse n'esse dia a Fernão Carrilbo do governo do Es-

Em maio d'esse mesmo anno soube elle, que o governa- tado.
dor de Cayena MI'. Pedl'O de FerraI, jà com o titulo de
mal'quez, havia invadido B tomado por surpr~sa a fortaleza
~e Macapá, fundada por elle em -1688, sobre as r:uinas da

/

de Camau, que SêU tio Feliciano Coelbo de Carvalbo havia
demolido em 1632',' depois de tomat-a com heroismo aos
inglezes.

Depois de r,eceber com despreso o commandante d'ella Tomou pos e do governo interino ou provisorio em 30
que deixou tonul-a sem disparar um só tiro, deu elle todas de junho de 17001, perante a camara municipal de S. Luiz.
a providencias, expediu forças, e· traçou o plano para ser Diz Berredo, que elle era «soldado de fortana, porem de
lavada esta ignominia. tanta honra, qne se fazia merecedor d'esta.»

Tudo isto, jnnto a perícia dos chefes e valor dos solda- No mez de IJovembro foi para o Pará, onde soube que
dos, produziu o desejado elIeito; a guamição franceza foi os indios Aruans, na i1ba grande de Joaones, haviam assas
vencida, e a vida conservada aos inimigos. sinado cruelmente em setembro os religiosos franciscanos

No anno de ,169·1 chegou á cidade de S. Luiz o segundo frei José de Santa Maria e frei Martinbo dÇl Conceição.
bispo d'esta diocese D. Timotbeo do Sacramento. ' Expediu logo uma escolta para pnnil-os, e depois de c0ll!-

Deram-se então entre o bisp'o e os seus diocesanos as sce- meLter toda a ordem de perseguição, n'aqucHe tempo mui
nasjá por nós descriptas em lugar competente, para onde commum, regressou em maio ao Pará «cheio de justa glo
convidamos agora os nossos leitores. ria, e satisfeito da retribuição, que deu 'ao insulto commet

No principio d'estas ll1ctas acbava-se Antonio d'Albuquer- tido contra os missionarias.»
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1705-1707,

João de 'JTe't'Bco 1110".'(1.
\

Capitão-mór do Pará, governador interino do Estado do M~ranhão

e Grão-Pul'à.

;
1702-/705.

D. "I"noe' Rolin de ./PIou,.".

Governador o C3pil.ão-general do Estado do Maranhão e GI'ão-Pará
e capitão d'jnfanlal'ia,

Limitado ao simples expediente, nada mais achamos dig- bro de -I70~ «com universal magoa dos moradores do Es·
no de mencionar-se em seu governo. lado, II diz Berredo, sempre prompto a tecer elogios.

No dia 8 de julho de t 702 entregou as redeas do go- Em vão intentaram seus amigos, que elle desobedecen-
verno ao seu successor D. Manoel Rolim de Moura. uo a rainba se conservasse no podei', até que por meio de

uma representação, qne iam dirigir ao throno, ella chegasse
ao conhecimento da verdade.

Elle porem antepoz, diz Baena, a obediencia a todas as
considerações.

Do Pará partin para Maranhão em 13 de fevereiro de f706,
com a intenção, diziam uns, de ii' por terra até á Bahia, aUm
de aproveitar a fróta p:Jra Portugal menos exposto a ser

Era governador das armas do Alemtejo quando fo.i nome- presa dos navios de guerra da França, e com animo de e.
auo para presidir aos destinos d'este Estado. per:Jl' o novo governador, asseveravam outros.

Na cidade de S. Luir., perante a camara municipal, tomou
posse a 8 de julbo de 1702.

Pouco se demorou, pai a ia do mez seguinte fez sua
entrada solemne na cidade de Belem, do Para.

Correram para elle os dias placidos até janeiro do seguin
te anno, em que, «dando-se duvidas sobre as arremat<;lções
de alguns contractos, que o ouvidor geral e provedor ela Entron ,em exercicio no dia 13. de set.embro de i 700 na
fazenda real Miguel Monteiro Bravo, primeiro ministro de cidaue de Belem.
letras da capitania, dera por celebradas contra as ordens re- A i9 de fevereiro do anno seguinte escreveu acamara
gias, manuou o go\ernador chamai-o á sua presença, e re- de S. Luiz dizendo que bre\-0 viria a essa cidade.
cusan lo-se elle, foi suspenso ele todos os seus cargos.» Apressou-se a occa~ião por este motivo.

No aono seguiote recebendo avisos da declaração da guer- Poucos mezes eram passados, quando por cartas, que
ra da Liga contra as corôas de Castella e França, deu-se recebeu da cidade de S. Loj~, soube que ahi se tramava uma
pressa em provideuciar sobre a defesa de todo o Estado, conjuração contra eUe, a cuja frente acbava-se o seu ante
na que foi muito ajudado pelos moradores d'elle, « dando cessar, :Jfim ele ser-Ibe restitui'do o govemo do Estado.
assim as mais honrosas demonstrações do seu valor e !ide- Immediatamente partil1 para Maranhão, levando comsigo
lidada.ll -, o ouvidor geral da capitania do Pará Antonio da Costa Coe-

PaI' generosiuadc ou arrepentlimcnto intentou o governa- lho, por se persuadir que o oovidor elo Maranhão Manoel
dor reintegraI' .Miguel Monteiro nos cargos de que o sus- da Silva Pereira era um elos cbefes tla conspiração.
pendeu. Velasco Molina não 're.tleetiu bem, apenas recebeu a noti-

Não qui~ este acceitar tal satisfação e da cidade de Be" cia deu-lhe credito, sem recordar-se ao menos, que Rolin
lem, afilIe então se a hava, retil'Ou-se para Lisboa, e coad- de Motlra fechou os ouvidos aos pedidos de seos amigos
juvado pelos padres da companllia de Jesus, em cujo con- para conservar-se no poder, resign?udo logo o governo a·
vento residia, dispoz a sua viagem com tanto segredo, que penas recebeu ordem regia.
poude partir eontra as ordens expressas do gov<Jrnador não Apezar de tudo deu elle corpo á calumnia, e manuou ao
levanuo pa aparte, e nem licença por escripto, como era ouvidor ger"l Antonio da Costa Coelho, que abriSSE devassa
enUío de costume. a tal respeito.

Acll<.lva-S0, então no Pará D. Manoel, que, imnlou pouco Coelho não era ignorante para desconhecer os CilSOS, em
pezar com esta desattençüo ao seu Cilracter e po ição. Pou- qne as leis mandam proceder a de\'assas.
co depoi regressou a Maranhão, e passado algum tempo Por condescenuencia ou por paixão prestou-se a todo
voltou outra vez ao Pará, onde cbegon em 22 ele julho de quanto .quiz o governildor, a ponto de prestar'seu assenti·
'1705. menta ús ordens, que elle deu e foram executadas, do se·

As questões com o ouvidor foram moti\-os para IIlllito rem mettidas em enxo\'ias, e ainda em cima cal'regildas de
desgo to contra elle, o quaés se augmentararn com a pre- ferros, muitas pessoas qualiucadas, e na F'oflaleza diZ b(lr
sença do queixoso. m do Pará com apertadas ordens o ouvidor-gerill do Ma·

Tudo i to deu causa a receber elle, pouco depois dn sua I'anhão e provedor-mór da fazenda o Dr. Manoel da Sill'a
chegada ao Pal'á, uma carta regia, que lhe dirigiu D. Catha- Pereira, «sem respeita' j immunidadé da prolissã.o.»
rioa, rainlJa de Inglaterra e E cocia, França e Irlanda, In- Foi e'ta prisão executada na rua do Desterro, «com
faota de ,Portugal. e regente d esse reino na ausencia da ignomínia e desacato contra o respeito, qne se devia a um
côrte de cu irmão D. Pedro II em campanha contra os ex- ministro de sua magestal1e,ll petas criados e familiares do
ercito de Castella, demittindo-o do governo do Esfado. capitão-mór,

Para s r maior a prova do desagrado regia, foi-1lJe orde- Tiraram-lhe a espada da cinta, e aos empurrões «embar-
nado expl'e 'samente, que apenas recebesse esta carta eutre- 'c;)ram-no parn uma prisão, ja se achando elle com lal abati
gas e logo o g.overno ao capitão-mór da capitania do Pará, menta e descompostura, que causou notavel escandalo,»
João de Velasco Molina, ~o que cumpriu em 13 de setem- Em ameio de 5 de março de 1709 disse a camara ao go·
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Sonho,' de Pancas, mestre do campo da infantaria anliliar do lermo de Lisboa,
go\'ernador e capitão"general do E 'lado do Maranhão e Grão"Pari"

verno da Metropole, «que o fim deste capitão-mór era des- Desembaraçado o governador da expedição dos navios do
truir os privilegiós dos cidadãos desta capitania, que eram reino pr[ncipiou a executar as apert!ldas ordens, contidas na
iguaes aos do Porto, pois mandou prender em publica e es- carta regia de 6 de dezembro de 1705, a favor da Iiberda~

treita enxovia fechada os juizes ordinarios, o juiz de 01'- de dos indios.
phãos, e tres capitães, 11m da fortaleza do Itapecuni, outro Levantaram-se clamores de todos os lados, ouviu-os o go
de ordenanças, e o ultimo da nobresa, tudo por adio" e ca- vernador, e julgou mais acertaào proceder de modo diver
pricbos particulares. » so na execução da dita carta regia, apromptando e expedin-

De desatino em desatino, sempre crescentes, andou elle do aos sertões do rio Amazonas uma grande tropa para o
alé que resolveu-se a mandar prender seu antecessor, «pen- resga le do gentio, sob o commando de Ignacio Correia de
sando assim justificar-se para responder ;) estreita conta Oliveira. .
que se pediria por taes feitos, fazendo assim o caso muito Faltou assim ao que lhe foi expressamente determinado,
mais feio.» e embora diga Berredo ter sido para utilidade publica, não

D. Manoei Rolin procurou abrigo em diITerentes si tios ela poud"e comtudo deixar de coofessar, que elle seguiu por
ilba de S. Luiz, e, estimado como era, poude constaotemen- caminhos meDOS escrupulosos.
te illudir as pesquízas de Velasco Molina. Poáco se demorou no Pará, talvez envergoohado pelo seu

Afinal recolbeu-s.e ao convento de Santo Antonio «para procedimento, e 00 dia 19 de dezembro' ueo principio á Slla
evitar,com prudente juizo as. perturbações do socego dos viagem para a ci~lade de S. Luiz, d'onde regressou a cida
povos, que necessariamente se seguiriam de tamanbo absnr- de de Belem e abi 'desembarcou no dia 8 de juoho de '1708.
do.) Era necessaria a sua presença n'essa cidade para dar cum-

Leviano e imprudeote acreditou Velasco Molina, que a primento á ordem rEgia, que mandou notificaI' immediata
. côrte não só approvaria estas perseguições, como o premi- mente aos religiosos Castelbanos o prompto desp~jo das

aria tornando eff~ctivo o seo governo interino. terras, onde vivia a nação dos Cam beba , a mais populosa
Quando a imaginação lbe oiferecia estes quadros tão Iison- de todos os indios do Amazonas.

geiros ii sua v:lidade foi surpreheodido no dia ,12 de janei- Ignacio Correia, eotão vagando com a soa tropa de res
ro de 1707 com a chegada do seu successor ii cidade de S. gates pelas margeos do Solimões, foi por clle iocumbido
LlIiz. desta cÇJmmissão, para o que deu-lhe a patente de capitão,

Para ser maioT a decepção o povo acolbeu o Senhor de e cumpriu-a mui satisfactoriamente, pois alem de ser obe;
Pancas com muita'alegria, e «elte -recebeu ° governo das decioo pelos missionarias, conseguiu cbamar ao gremio da
mãos de D. Manoel Rolio como'd terminava a sua patente, sociedade civili~ada os referidos Cambebas.
no que parece, que quiz el-rei mostrar, que não approva~a Dadá esta commissão retirou-se o Senhor de Pancas a
adeposição d'este fidalgo.» Maranhão, porem residiu ahi pouco tempo pois já esta\a

em juoho de '1709 no Pará quanJo soube do bom exito,
que teve o capitão Ignacio Correia.

Satisfeitos os moradores da capitania do Pará, em julho
d'esse mesmo anno os vereadores da carnara pediram a el
rei, que fosse elle recooduzido no governo do Estado.

Foi porem essa alegria destrui da com.a nol1icia, qUH re
Por decreto de H de dezembro de 1705 aI-rei D. Pe- cebeu em 30 de setembro, de ter uma ~ropa ela cidade de

dro n o nomeou para dirigir os destinos tl'este Est(~d~. Quito, em vi"ogança da expuls50 dos seus missionarias, in-
Só poude porem tomar conta do seu goyerno no dia 12 vadido, talado, e arrasado as alJeias de indios no Valle do

de janeil'O tle "707, reinando já D. João V. Solimõe::>, missionadas pelos religiosos carmelitas, c alem
Como Velasco Molina tivesse descripto para a côrte, com d'isso fazendo quatro pl'isionejros~ todos portuguezes, em

negras côres e taes ou quaes apparenüias de verdade, a coo- cujo numero estava o capitão Ignacio Correia.
juração.' a que elle deu corpo, 'recebeu Cbristovão da Costa Desejoso de punir tal attentado em '13 dias apromptou
ordem de syndicar tl'es::>es factos e seus auctores. urna 'esquadrilha. composta de 2,1 caoôas, e guarnecida com

Achando elle muita gente presa, e não poucos acorrenta- '130 soldados e 300 indios.
dos, foi seu primeiro cuidado o mandar, logo no dia im- Para commanclal-a nomeou o cidadão José Antunes da
mediato á. sua posse, abrir uma devassa. Fonceca, com a patente de sargento-mór.

Nada encontrou, que justificasse o procedimento do go- Seguiu ella no dia f4. de' outubro ao seu destino, e o Se-
vernador-ioterino, e por isso mandou soltar os presos, ain- nhor de Pancas no principio de março de '171.0 para a ca-
da antes de concluído o processo juridico. pital do Estado.

Aplacadas estas pertqrbações dirigiu-se ao Par~, onde cbe- No mez seguinte recebeu a noticia de ter sido bem suc-
gou no dia 9 de abri,l, acompanhado por D. Manoel Rolin, cedido o sargento Antunes da Fonccca, porque vencera os
que abi foi, afim de seguir viagem para Lisboa, o que pou- Ca telhanos. seol1ores do destricto dos Caml.lebas, e fizera
de elfeclllar em i o de julbo, ~levaodo procuração da 'cama- H5 prisiooeiros, em cujo numero contava-se o padre João
ra por parte do povo para todas as suas dependencias do Baptista Sana, da cempanl1ia de Jesus, religioso de tantas
gabinete real» como prova da estima e apreço, em que era leUras como virtudes, e go\"ernador d'aquellas missões.
tido geralmente. :Muito satisfeito pl'oc.urou ainda o Pará, onde chegou DO

Diu. n. 1-33.
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dia 13 de julho, e d'obi expediu on]em ao dito sargento- com mandaI-a, captando assim mais a amigade dos morado·
mór para que realisasse 'com o governo de Quito a troca dos res do Estado, ambiciosos de aogmentarem d'esta sorte as
respectivos prisioneiros, e no meio d'estas lidas recebeu a sUu:) for unas, visto julgarem, que co.nsistia a l'iqueza no
noticia, para clle muito agradavel, de haver sido recondu, maior numero d'escravos, que possuissem.
zido por outro triennio n'este go\erno «attendendo el-rei, Mnllograda foi porem a empresa, porque cercada uma
escreveu Berredo, a qne no 10uvaveI procedimento d'este aldeia populosa d'indios, «amparados pela sómbra da noite
general se utilisara muito o setl serviço, e deferindo tam- e pelo conhecimcrJto do terreno» souberam esquivar-se á
bem aos moradore d'aquelle Estado, como interesse pro- cubiça e ferocidade dos seus perseguidores.
prio.l1 Christorão da Costa «que V-iLl os seus soldados sem exer·

No dia 29 de dezembro deixou elle o Par<~, e regressou cicio, reservando-os para occasião de mais honroso empre·
a Maranbão, onde ehegou em fins de janeiro do anno se- go, se recolheu com elles a cidade de S. Luíz.»
guinte ('17 H). A 14 de fe\'ereiro de 17·16 chegou ao Pará, e ahi pensan·

Recebeu avisos, vindos com toda a pressa pela e trada do na decepção porque havia passado em busca tlos gentios,
da Bahia, que em França, e pr'eparava uma grande armada resolveu nova l:'x[Jedição, e para esse fim redobrando d'ex·
que se .desconfiava ser para invadir a America Portuguc7.a. forças levou para S. Luiz uma companhia d'infantal'ia, e um

Esforçou-se mais do que nunca em preparar esta capita- avulLado corpo d'indios frecbeiros.
nia para receber os ataques inimigos, e entregando-a ao seu Competentemente municiados entregou-os tiO commando
capitão-mór Joseph ela Cunha d'EçêÍ, seguiu para a cidade de Francisco Cavalcante d'Albuquerque, a quem deu agra·
de Belem, onde desembarcou om fins de julJJo, e com todo liuação de sargento-móI'.
o afinco cuidou do fim, que tinha em vista. Novo reforço ainda foi mandado, e assim se destrcuiu a

Embora esta Slla acti\'idatle, e zelo, que sempre mostrou nação Aranft:y logrando Q" governador o seu intento.
pelo bem publico, parece qne havia um grupo de descon- No anno seguinte de '!717 em 4 de jonbo chegou ácida·
tentes que o hostilisava, e a quem elle não voltou o rosto, de de S. Luiz o bispo D. frei José Delgarte.
antes procorou feril-o de frente. Em 2·1 de fevereiro de i718 recolheu-se o governador

Dazea-se este nosso pensamento no officio, t]oe em 14 de á cidade de Belem, onde quasi sempre residiu, como se terá
fe\'ereiro de '!7·12 dirigio elle do Paró á C:lmara de S. Luiz, notado, e foi correndo a Slla vida administrativa sem cousa
qoe áttendendo aos seus rogos maodál'a soltar a TlJornaz alguma digna de mencionar-se até o Llia 19 de julho, em
Teixeira, procurador ela elita camara, preso á mais d'um que ahi cbegoll do reino Uql navio da marinba real, éom·
.anno, e «merecedor ele maior castigo 'pela )iberdade com mandado pelo capitão de mar e guerra Francisco Lopes de
que tinha fallado da pessoa d'elle.» Sousa, com a noticia àe que já deixara na cidade de S. Luiz

Terminou «agro lecendo a camara a mercê que Ibe fazia o seu successor Bernardo Pereira ele Berredo e Ca~tro..
de °querer som'er por mais outro triennio,» e que êÍ Slla No dia 8 do mez segllinte escreveu elle do Pará despe·
magestade remetteria a carta, qu~ para tal fim ella lhe di- dindo-se do senado do Maranhão, e «assegurando quenuu-
rigira. ·ca se esquec.erá elo a1Tecto, com que o tractou.)

Não acabou com a soltura a punição de Thomaz Teixei- Vimos varias officias que dirigiu elle ao ministerio, pe·
ra, porque foi ainda mandado residir por algnns mezes na dindo sllccessor «pois muito desejava recolher-se â sua
sua fazenda do rio Meal'im. casa.»

. I

Em 7H ele novembro tleixou elle o Paní, e nos ultimas Como já dissemos, as camaras de ambas as capitanias,
dias cl'esse aMO cbegou a l\JaranlJão, onde se conservou até Pará e Maranhão, cercaodo-o de muitos elogios pediram a
ago to elo nnno seguinte. sua recondncção.

N'esse periodo soube elle orucialmente da in\"asão do Rio Não podemos com boas razões dizer, se o fizeram por
de Janeiro pelas tropas francezas ao mando de Duguay- espontaneidade, ou subjugadas pela influencia do governa·
Troain, e das negociaç-es do congres o de Utrecbt para o cloro
ajuste do socego da Europa. Comtudo o senado da camara em 26 de ahril de 1719

Cbegando ao Pará nos principias de agosto ele 17-13 oc- representon a sua rnagestade clizendo, que não obstante ter
cupou-se muito na construcção d'um armazem destinado Christovão da Costa governado este Estado onzl} annos e
para a guarda de artigos bellicos, e.no dia 19 de outubro meio, ({podia assegurar, que durante o seu governo foi per·
de 17 Jlt· recolbeu-se Ú sua resldencia na cidade de S. Luiz. seguidor de alguns homens honrados e de filuitos!eligi'osos,

Approvado o tractado de Utrecbt, concluido em 1I de que se cercou de bomens indomitos e mal intencionados,
abril de 013, e renunciando el-rei Cbristianissimo ao direi- aconselhando-se com Gregorio de Andrade e Affons(lca,
to, qlle qneria ter na parte do norte do grande rio Amazo- christão novo,» erlepois de enumerar alguns casos deal'bi·
na , cessaram para sempre as pretençües injustas d'este trariedade especifica, como represaliâ de não 1I1e dar attes·
monarcha. tado abonando seus feit9s, a ameaça, que lhe fez de obter

TO anno eguinte, OH>, livre o Senbor ele Pancas dos para um dos Seus filhos o governo d'este Estado.
cuidado da guerra da Europa, pensou em fi.lzer alguma Terminou «pedindo a soa magestade, que pelo amor de
cou a util a e te E tado. Deus não mandasse porente algum seu governar este Es·

•Principiou elle pelos indios, sempre infelizes martYl'es, tado.»
pr parou noya tropa de resgate, e n'lo se de presou de ir Estas e outras representações parece, que sempre fize·
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1718- 1722,

1 NflO foi passiveI decifrar-se o original.

Betl'n",','o IPe))'ei.,(, fIe Be"i'edo e C(lstll'O,

Fidalgo da casa real, capitão do carallaria do exercito, gov~rnador o C<1pWlo
general do Estado do MaranMo.

ram alguma impressão no animo d'el-rei, porque elle, na inimigo trabalhaI' grandemcnte depois de confundidos por
qualidadc de go\'crnador e perpetuo admini5tradol' das tres formar corpo com que foi por muitas vezes carregado do
ordens militares ele Christo, Aviz, e Sanl'Iago, mandou pela inimigo até se recolhcr assistindo por tempo de mais de
provisão regia de 11 de março de 1718 tirar devassa ou cinco mezes a todas as guardas, piquetes, destacamentos,
residellC'ia d'esse go\'ernador por Francisco Gahão d AfIon- que sc azer'am com particular zelo. Em setecentos e nove
seca, ouYidor-geral do Para, o qual devia proceder ti syn- se acl1al' no sitio e rendimento da praça de Balaguer de um
dicancia tanto em Belem, como em S, Luiz pelo modo já cordão que occopava o inimigo; no de s,etecentos e dez na
descripto a pago 228 e seguintes. peleja que houve no lugal' de Sarrinhenba com dois regi

mental:; de cayallaria do inimigo que se fez pôr em fugi
da, tomando-se-lhe da sua retaguàrcla vinte e tantos ca
valias que trouxemos. E no que l1ou\1e nos campos de AI
menara e de Pinhel, na em que se houve com grande va
lor, retirando-se do meio da cavallaria com o seu esqua
drão ( que commandava ) com pouca perda da sua gente.

Foi nomeado para cste importante cargo por carta regia E nltimamente na batalha de Saragossa peleijar com tal 1'1(

de 21 de janeiro de i7'IS, em virtude de resolução de sua solu~,ão que depois de perder muita parte do seu e'qoa
magestacle de 2 de abril de t7'17. rlrão de (",avaliaria, que governa\'a, "endo-se no meio de

Prestou jll1'amento de preito e homenagem em Lisboa no muitos ,cavallos do inimigo rompeI' por elles sem que po-
dia 30 de março de i718. . dessem rendel-o, estando já com on~e feridas muitas del-

Por ser muito curiosa a carta rcgia, e que o nomeou, -im- las perigosas procedendo assim nesta occasião, como em
portantes os serviços paI' elle prestados, vamos aqui traos- todas as mais que se orrereceram com muita satisfação e por
creyel-a, ipsis verbis, já como uma amostra dessas nomea- esperar delle que da mesma maneira me servirá daqui em
cães, e jú arcbivando-a como homenagem de respeito ao c1iant-e em tudo o. de que fôr encarregado de meu serviço
auctor dos A1111aeS do lJlamnflão. conforme a estimação e con6ança, quc faço de sua pessoa.

aDam João por Graça de Deus Rei de Portugal e dos AI- Hei por bem fazer-Ibe mercê do cargo de' governador e ca
garl'es,':'daCjuem e dalem mar em Arrica Senhor de Guiné, e pitão-general cio estado do Maranhão para que o sirva por
da conquista navegação commercio de Ithiopia, Arabia, Per- tempo de tres annos e o mais em quanto lhe não mandar
cia e da India e etc. Faço saber aos que esta minha carta successor com o qual baverá o ordenatlo que lhe tocar por
patente virem, que tl~ndo respeito a Bernal'do Pereira de regimento, que começará a vencer desde o dia que daqui
Berredo e Castro moço fidalgo de minha casa me haver ser- se embarcar para aqoelle Estildo por ajuda de custo e g'Ü
vida na praça de .Moura, e principado de Catalunha por es- zará de todas ilS honras privilegias, liberdades, perbimi
paço de cinco annos onze mezes, vinte e quatro dias errec- nencias, isenções e franquezas que em razão do dito cargo
til'os, continuados de dezoito de março de mil setecentos e lhe pertencerem, pelo que mando a Christovão da éosta
seis e,m que sentou praça de soldado de cavallo ~ treze de Freire, e em sua falta a quem governar o dito Estado, dê
m~rço de mil setecentos e doze, e no decurso do referido ao dito Bernardo Pereira de Berredo e Castro posse do dito
tempo, occupar os postos de alferes, tenente, e capitão de -govemo, e CDrdeoo tambem a todos os officiaes de guerra,
uma companbia de cavall()6 em que. foi provido por mim, justiça e fazenda de toelo o dito Estado lhe obedeçam em
ese acbar entretido sem exercicio a pt:incipio selJtando pra- tudo e cumpram suas orclens e mandados c.omo o seu go
ca de soldado na companhia do capitão Francisco Pereira vernador-e capitão-general; e o feitor de minba fazenda lhe
de Lacerda no regimento da cavallaria da guarnição da pra- fará pagamento do seo ordenado aos Cj arteis por esta carta
ca de Moura, acudir com muita promptidão aos continuas patente somente sem para isso ser necessario outra pro
FelJates que houve, e em todas as mais occasiões que no visão minha; a qual será registada para o dito effeito nos
decurso da campanha se offereceram, com que sempre de- livros de su:! despeza para se lhe le\'a~ em conta o que as
sempenbou as obrigações d~ sua qualidade com notaria pro- sim pa~élr, e o dito Bernardo Pereira de Berredo e Castro
cedimento passando ao posto de alferes marchar no anno antes que parta de ta cidade fará cm minhas mãos preito,
de mil e setecentos e seis com o seu regimento á provincia e homenagem, e juramento costumado pelo dito governo'
do Alemtejo e se acbar no choque de Brassas citios e ren- segundo uso e costumes destes reinos de que apresentará
dimentos das praças de Alcantara, Novaleja e ciudad de Ro- certidão nas costas desta carta patente do meu secretario
IIrigo passando o Rio .. _... ,. l. que o inimigo intentava im- de estado e pagando novo direito setenta e cinco mil reis
pedir-nos, assistindo com grande cuidado nas guardas, pi- que se carregarão ao tbesoureiro Aleixo Botelho de Perei
quetes, destacamentos, conduções de fachinas e a tudo o rll a O. H>O, e deu fiança a outra tanta quantia no livro deL·
mais que lhe foi ordenado, e sendo provido no posto de las a fi. 25 como consta do seu conbecimento em forma re
tenente de uma companhia de cavallos se haver com muito gistaclo no registo geral a fi. H 2, e por firmeza de tudo
\'alor e constancia em todos os progressos que houve na lbe mandei passai' esta carta patente por mim assignada e
campanha do anno de mil e setecentos, e sete que passou :.:'i sellada com o sello grande de minhas armas. Dada nesta
Catallmha com o nosso exercito', que combatendo com o do cidade de Lisboa Occidental aos vinte e um dias do mez de

janeiro, Manoel Gomes da Silva a fez Anno do Jascimento
de Nosso Senbor Jesus Cbristo de mil setecentos e dezoito:
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eu secretario André Lopes de Souza a fiz escrever. «El- na navegação até o porto, e por este soube, que o Senhor
Rei», Lugar do sello. Carta patente porque vossa mages- de Pancas estava no Pará.
tade faz mercê a Bernardo Pereira de Berredo e Castro do Tomando conta da direcção do navio, parece que era mui·
cargo de governador e capitão-general do Estado do Mara- to pouco pratico, porque enc~lbou-o na restinga d'um dos
nhão para o servir pOl' tempo de tres annos e o mais em ballcos d'areia, logo na entrada da barra.
quanto lhe não mandar successor, corno nesta se declar'a. Não podendo saffar-se o navio senão no dia seguinte com
«Para vossa rnagestade ver.» Por resolução de sua mages· a encbente da maré, desembarcou Berredo n'um pequeno
tade de dois de abril de 17t7 com consulta do conselho bote, na companhia do novo commissario geral da ordem
ultramarino de 22 de agosto de '1712 ((Pagou gratis». João das Mercês, frei Miguel Ribeiro, sem ser esperado, na praia
Telles da Sih'a ((Antonio Rodrigues da Costa» Pagou vinte das Mercês, em' frente do convento do mesmo nome.
e dois mil c quatrocentos reis, e aos officiaes mil e seis- No dia i8 tomou posse do governo perante acamara mu·
centos reis. Lisboa occidental 17 de fev.ereiro de 1718. D. nicipal da cidade de S. Luiz.·
Miguel Maldonado, Joaquim GaIvão de Lacerda. Eu lhe dei Encontrou elle o socego publico muito perturbado pelas
juramento em Lisboa occidental trinta de março de i 718, desaffeições, qne contra si tinha creado o seu antecessor.
Joaquim GaIvão de Lacerda.•Fica sentada esta carta nos Achavam-se á frente d'esses descontentes os bachareis Vi·
livros das mercês e pagou oitocentos reisD Amal'o Noguei- cente Leite Ripado ouviLlor-geral da capitania do Maranhão,
Ta d'Andrarle ((Registada na chancellaria-mór da côrte e rei- e João Mendes de Aragão que havia sido démittido de igual
no no livro de amei os e mercês a 11. 26,1 v. L~sboa Occi- cargo da do Pará, com os quaes teve Berredo com o andar
dental 21~ de março de 018. Luiz Sequeira de Sá». Regis- dos tempos graves contestações.
tada a fi. 333 do livl'o '13 de o~cios ela secl'etaria do con- A pl'incipio não quiz a.ssumir o governo para n50 lIar ou·
selbo ultramarino. Lisboa Occidental 27 de março de 018 \ idos aos clamores dos desconten tes, «dizendo, que o Se
André Lopes de Sousa. Dê-se-lhe baixa em seu assento fa- nhol' de Paneas era e seria sempre o governador d'aquelle
zendo-se-lhe a passagem. Lisboa Occielental 12 de abril de Estado, em quanto quizesse assistir n'elle. p

17'18. Antonio Cardoso Campos. Na secretaria gernl do ex- A final vendo os animos muito irritados, e sendo neces
ercito desta côrte e provincia da estri?rnadura a fi. '!1S da sarias algumas providencias sogeitou-se a tomar posse, (d~·

li ta lj,a dos officiaes maiores da primeira plaina da cÔl'te no pois de qU'iltro dias de repugnancia vigorosa.)) .
assento do capitão de cavallnria entertielo Bernardo Perei- Foi isto bastante para apagar-se o facho da discordia, ja
ra de Berredo lhp, fica-_dado baixa e fefta a passagem na muito intlammado.
forma desta patente. Lisboa occidental 12 ele abril de 1.718 Em jnlho partiu para o Pará, e no ,1° de agosto perante I

Victorino Machado. Aos no\'e dias do mez de abril do an- a camal'a mnnicipal tomou posse recebendo o bastãQ do go- I

no presente de mil setecentos e desoito nesta cidade de \'erno das mãos do seu antecessor, a quem tractou sempre
Lisboa Occidental onde ora existe o muito alto e muito (,"Om toela a OI'banidade até retirar-se para Lisboa, o que
porleroso rei D. João o quinto nosso Senhor em os Paços teve logar nó mez de setembro.
desta Riljeil"a desta cidade, fez preito e homenagem nas Andou pelo interior da capitania do· Pare\ estudãndo as
suas reaes mãos segundo a ordenança Bernardo Pereira suas necessidades, e assim demorou-se até dezembro.
(le Berre]o pelo governo e capitania general do Estado elo A c:.}mara do Maranhão, desgostosa com as continuas via·
Maranhão com que é provido pela patente atraz escripta de gens dos governadores ao Pará, lOS annos de 17,18 a '1719,
que se fe? assento nos livros das homenagens que assignou po~ varias vezes representou pedindo a nomeação d'uro go
com o visconde de Vi lia-Nova de Sen eira e' Manoel Igoacio vernador para cada uma das capitanias aOm de haver me
da Cunha e Meneies, que se acharam presentes a este acto lhol" regularidade do serviço e paz dos povos.
e d . como fez o dito preito e hornenageGl se lbe passou Reflexionou, que com esta divisão se tornavam at,(> des·
e.ta certidflO. Li boa Occilleolal dia ut suprn. Diogo de necessarios os postos de capitão·mór no Maranhão e no
:Mendonça Corte Real. Cumpra-se e registe-se como Slln ma· Pará, e se poupavam os soldos que elles venciam de 2006
gestad.e que Deus guarde mande. S. Luiz em camara '18 ele reis cada um. .
junllo ele -1718. Ripado, D. A. Fonceca, Andrade, Ribeiro Lembrou que se -devia faze:- esta economia, mormente
da, Costa, Casseres, Cotrin.» E não.se continha nem dizia vencendo os governadores geraes 600~OOO «alem das gran
mais Da elita cal'ta patente qLle eu Francisco de Andtade e des despezas, qLle se faziam com as SLlas viagens e condue·
AJIonceca, e cri\'ão dn camara aqui registei bem e fielmente ções d \,lma capitania para outra, com salvas I'eaês nas Bn
ua propria li que me reporto e vai na verdade sem cousa trarJas e sahidas, movidos mais de conveniencia pl'opria, que

. que dO' id,') faça .. S. Luiz '18 de. j unho de 17 i 8. Registada de zelo do serviço de sua magestacle e aogmento do mes
o conferida por mim e crivão da camara, FrancisciscfJ de mo Estado.))
Andrade e A/Tollceca.» . P~diu tambem, que «os governadores só governassem

1 o dia 14 ele juuho de '1718 o navio, que conduzia o tres annos, que não negociassem como fazíam não obstante
no\'o governador apparceeu nas aguas da Bahia de S. Mar- ser-Ibes isso prohibiclo por alvarás especiaes, que se Ibes
co . tIrasse o arbitrio das prisões, que se prohibisse á camara

Immedialamentc o vigia, que e tava de sentinella n'esta aos prelados das religiões, e a outl'as pessoas, que exerces-
fOI'taleza, deu signal de navio na barra. sem lugares publicas, o passarem certidões abonando o

egLliu logo, como era coslume-, um piloto pnra dil'igil-o procedimento elos governadores.»
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Pela provisão regia de 19 de junho de 17'18 foi ordena- ter tido provas da maior parte d'aquellas accllsacões, ii vis~

do ao provedúr-mór da fazenda, que pagasse a este gover- ta dos seguintes omcios, que vamos resumir.
nador, alem dos seus soldos, a quantia de 600~OOO cada -Cons. ,17 fev. 1720. Consta que o governador Berre
anno, como ajnda de custo, durante todo o tempo do seu do fizera prender, e lançar um grilhão ao ex-ouvidor do
governo. Pará João Mendes de Aragão, accusando-o vagamente de or-

Na provisão se declarou, que esta remuneração foi dada, gulhoso e perturbador, e de dar escandalo ao povo, s~m

atte~endo-se .ser eUe um filho segundo da casa de seus aliás individuar culpa, e valendo-se para isso de uma repre
paes, destruida na guerra proxima passada pela invasão dos sentação da camara, por elle mesmo fomentada, cheia de
castelhanos nos termos de Serpa e Moura, onde tinha todas adulações á sua pessoa, e de accusações contra o mesmo
as suas fazendas; mas tambem pela circumstancia especial doutor. O conselho resolveu estranbar este procedimento,
das grandes despezas, que fez na dita guerra acbando-se em e ordenar a sollura do preso. Houve porem um voto que
Ioda a Hespanha, onde ~en'iu com todo o zelo e honra, approvou o procedimento do governador.
como testemunhavam as muitas e perigosas feridas, que re· -Provo 19 oul. 1720. Havendo o governador Berredo
cebera n'cllas.» dado urna queixa contra o ouvidor Leite Ripado por exces-

Em dezembro de i 718 regressou a Maranhão, onde se sos que dizia praticados contra os moradores, pedindo que
demorou ate agosto do anno seguinte. para os poder reprimir se lhe concedesse a mesma jurisdi-

D'esla vez não ficou na capital do Estado, e seguiu para ção que, pelo seu regimento, tem o desembargo do paço,
ointerior. , e os regedores da justiça--respondeu-se-lhe que dos exces-

Em 2l! de outubro de 17 H) dos campos do Pel'ítol'ó of- sos do ouvidor se tiraria residencia a seu tempo, mas que
ficiou ao senado da camara participanclo aque no sabbado eUe governador se limitasse a executar o seu regimento, e
21 d'esse mez se havia recolhido a esse campo a tropa, a dar conta do procedimento dos magistrados, sem invol
que havia marchado contra o gentio barbados, depois de ver-se na sua juri,sdicção.
um choque perto das suas aldeias, e que em breve marcha- -C. R. 23 jan. '17~H. Estranha-se·lhe asperamente o ba
ria de novo para os campos do Mearim.» ver mandado prendei' injuriosa e irtdecentemente o bacba-

No dia 3 de dezembro estava já no Mearim, e á 30 do rei João Mendes de Aragão, que fôra ouvidor no Parà, e vi-
mesmo mez desembarcou na capital. via ha annos no Maranhão, e mandar-lhe pôr um grilhão aos

Convem dizer-se, que antes d'elle collocar-se a frente d'es- pés na fortaleza onde o tinha, a pretexto de haver acamara
la tropa, que ia per eguir os bm'bados, a camara em oflicio representado que elle promovia inquietações no povo, quan~

de 2 de setembro de 17 '19 lhe peui 11 aque não fosse fazer do o mesmo' governador devia acatai-o, como ministro que
pessoalmente tal guerra, jà pela grande falta, que fazia á tinha sido de el-rei. Determina-se-Ihe que o faça immedia
capital, e já pelo grande perigo, que corria a sua pessoa.» tamente soltar, e seguir para Pernambuco, ou para o reino,

N'esse mesmo aia acamara officioa para Lisboa dizendo á escolha do doutor.
aoministerio por entre muitos elogios ao governador, «que -Cons. 5 mar. 02'1. O governador par'ticipara a guerra
osen recolhimento era tão notaria, que elle só queria ou- que fizera aos Tapuyas de corso da nação rJuanaré, por ha
vir os homens nos negocias, e os não admittia para passa- verem morto o P. João ele Avellar, da companbia de Jesus,
tempo, assegurando tambem que era limpo de mãos.» . e por mais outras razões, indo elle pessoalmente á mesma

ão aLtendendo Berredo tis reflexões da caimra, como já guerra, em que se fizeram duzentas e trinta presas, que se
dissemos, seguiu seu destino pelos rios Icatú, e Hapecurú repartiram na forma das leis, deduzido o quinto.
eMearim. O provedor-mór da fazenda dera urna conta do governa-

Parece, que não foi só o zelo pelo serviç,o publico, que dor, principalmente relativa á injustiça desta guerra, e a pos-
olevou ao interior da prorincia, porque em olTicio 'de 13 tos que provera, por particulares respeitos, em pessoas in
de junho de ,1720 o ouvidor-geral e provedor-mór da fa- dignas.
zenda accusou-o de negociar com escandalo~' de haver.le- O padre proeurador das missões da companbia de JI3SUS

"anlado um engenbo no Mearim com o trabalho d'urna tro- tambem representara acerca da injustiça da guerra, pedin
pa de guerra, de ter emprebendido uma guerra injusta con- do que se declarassem livres os indios prisioneiros.
Ira os indios, de haver exagerado com ridicula impostura Ouvido () procurador da fazenda sobre estas participações
oalcance e resultado desta guerra, e .ter elle mesmo tirado e queixas, respondeu quc ainda dando desconto á inimisa
para si a titulo de j6ia 24 escravos dos prisionciros feitos de existente entre o provedor' e o governador, era innega
na mesma guerra, de haver seduzido uma moça de boa fa- velo estado miseravel em que se achava o Maranhão com o
milia, e de mandar 'aculilar seu proprio secretario por vi· absoluto, vão, e despotieo procedimento do governador,

'sitar alta noite a referida moça, de ser vaidoso, descorLez bastando que se verificasse só I1ma minina parte do que del
no tracto, e de aspirar á honra .de principe, de intervir na le-se diz, e ainda tio que se colhe das suas mesmas cartas,
justiça ci,,~l, e ecclesiastica, de cli\'crsos outros despotismos para que se lhe mandasse successor, que entrasse em exer
evexações, de pall'onatos escandalosos na distribuição dos cirio, mal findasse o seu triennio, prohibindo-se-Ibe.inconti
c~rgos, e postos da milicia. etc. etc. nenti a continuaç,ão da guerra, de que sempre elfe procura-

Convem saber·se, que Ripado e Berredo eram jnimigos, dor entendeu se ba 'eria ele élbusar', tomando-se a religião e
eharendo este mandado prender aquelle foi por isto aspe- seu especioso nome por fundamento ela impiedade, e infrac
ramente estranhado pela côrte, que não obstante parece ção cio dfreito das gentes.-Que finalmente na residencia do
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governador se pergllntasse pelo conteúdo na conta do pro- forme se houve processo, e do mais oceorrido (\ este res·
vedar. p~to. »

O.procurador da corôa não julgou pro\'adas as accusa- No anno de 1720, estando no Pará, mandou o capitão de
ções do provedor, aliás inimigo do governador-por isso infantaria Diogo Pinto da Gaia, escoltado por sufficiente IIU'

entendia que não havia mais que fazer do que remelter a mero de soldados, ex.plorar o rio Araguaya, que desemboca
sua conta ao ju.iz syndicante-mas que em todo caso, o go- no Tocantins pela margem esquerda d'este, o que fez Diogo
vernador, acabado o sen tpmpo, não devia continuar, e que Pinto por espaço de 180 leguas. • .
se Ibe de ignasse succes aI' desde logo. Estas e outras occurrencias e as representações das cama·

A maioria do conselho, reputando as accusações mui to ras, feitas com insiStencia nos annos ue 171'] a 1719 nro·
graves, foi de ,"ato que se mandasse devassar/dos captivei- duziram effeito; porque na epocha, em que estamos, 1720,
ros injustos por um ministro de inteireza e supposição, apon- Berredo enviou á camara do Pará, para ser registada, alei
tanLlo para isso Francisco da Gama Pinto. geral de 29 de agosto de 1720, probibindo aos governado·

-Provo 1) mar. 1721. Constava a el-rei que o governador res, magistrados publicas, officiaes militares até capitão o
Berredo dera ordem ao capitão-mór do Maranhãp para que, mel'cad'ejar em cousa alguma: .
durante a sua auseucia no Pará, prendesse e carregasse de Pelo que fica exposto parece, que Berredo não era muilo
ferros, até sua segunda ordem, os escrivães que não cum- escrupuloso no seu modo de governar, que negociava, eem·
prissem as suas obrigações, sempre que alguem se queixas- pregava até violenciàs para augmenta'r sua fOl't.una particu·
se delles. Fez-se muito reparado este seu procedimento, em lar.
que abusou da jurisdicção que não tinha, intromeltendo-se Coloriu elle estes seus acto~ dizendo dedicar-se ao estudo
em materia de justiça, e violando- o juramento que presta- do mercado, alln e baixa de preços, e outras espcclllaçães
Ta de obserVaI' as leis, do Cjue se deve abster, e intima-se- mercantís e até dirigiu lima representação a ct-rei sobre ado
lhe que 1)01' este facto se ba de perguntar na resiclencia que ministração da fazenda.
se "ae tirar do tempo do seu governo. N'esse trabalbo demonstrou «3 extensão do mercado, ea

-Provo 30 abro 1721. Sobre o mesmo aSsllmpto, deter- dos productos do trabalho, e quaes os meios para o pro
minando-se-lbe que mande trancar semelbante ordem no Ii- gresso da circulação das producções natllraes e comrnerci·
vro dos registos, e que se abstenha de tão despoticos pro- aes da capitania, e dos generos da maior e geral necessilla·
cedimentos. de, e aptigos de manufacturas.»

-Provo H> maio ~62( Tanto o governador Berredo como Descreveu a conta geral da receita e despeza, o estado
seus antecessores crearnmabusivamente muitos postos phan- da divida activa e passiva, fez observações e ndtas dandoa
tasticos de coroneis, tenente-coroneis, sargentos-móres etc., conhecer conl clareza e individuação a origem de cada um
para pagarem serviços particulares, e muito contra o d'el-rei. dos impostos e rendimentós, que constituíam as diJI'erenles
Abstenba-se de semelhanté proce.dimento, ficando sem eff~i- verbas_ da 1'eceita, e as leis em que se fundavam.
to os postos conferidos. Continuando elIe com as perseguições aos gentios vin·

- Provo 28 novo 172-1. Consta delIa qae o ouvidor do gou a ferocidade, com que foi assassinado o missionario caro
Pará Francisco GaIvão d'AITonseca accusar~ o governador meli~a frei Antonio de Andrade pelos JU1'uás, indios babi'l
Berredo de fazer o commercio, e de desencaminhar indios tantes do Lago de Cupacá, adjacente ao rio lul'uá, um dos
descidos á custa da real fazenda para os dar ao agente dos confluente'> da margem austral Ido Solimões.
seus negocias, e a outros protegidos, sen.do que seu ante- Deixou entre nós descendencia, porque revendo o arcbi·
céssor Cbristovão da Costa Freire havia praticado iguaes vo dn Gamara ecclesiastica n'um dos livros de assent~lUonto

descaminhos. Determinou el-rei ao novo ouvidor que devas- de baptismos da freguezia ela Sé, acbamos o do iooocente
sasse destes casos. Al~tonio, filho d'este governador e de D. Maria de Múllo,

-Provo 8 jan. '1722. Estranha-se ao governador o haver mulber solteira, o qual teve lugar a 11 de novembro de
concedido alvará de fiança a um réo fugido da cadeia, o que 172'1.
não era da sua jurisdicção, como 'á por vezes se Ibe bavia Criou-se este menino, foi depois nomeado capitão do
declarado. Abstenha-se de intervir nos negocias da justiça. exercito, e casou-se com D. Ântonia Eleuteria de Lemos

-Provo 28 mar. 1722. Estranba asperamente ao gover- Coelho.
nador o baver-se intromellido no incivil procedimento com Cremos, que é d'este tronco, que descende a familia Bel'·
que a camara fizera prender a um almotacé, que o ouvidor redo, hoje bem crescida e ramIficada entre outras famílias
geral ju ta ou injustamente havia mandado soltar. Já por maranbenses.
vezes lhe tinham sido e tranbados actos semelhantes, pro- Revendo o archivo da camara municipal da capital nelle I
bibidos pelo seu regimento, que lhe não dava jurisdicção achamos o registo da «carta de Brazões de Armas de no·
alguma em cousas da juS'tiça. bresa e fitlalguia do 're~rerendo conego Mauricio José Ber·

-Provo 21 j:m. n23. Fora et-rei informado que man- redo de Lacerda» a fi. 139 verso do livro intitulado-Bp,·
dando o governador Berredo uma tropa ao descobrimento gisto Gm'al 1808 à 1811.
1.10 ouro no rio Tocantins fizera arcabuzenr um soldado, e «N'ella se diz ser elle filho do capitão Antonio Pereira
tractear outro, em dar cantil illgoma a el-rei, pór maneira de Berredo com sua mulher D. Antonia Eleuteria de Lemo~

que se não sabia ainda a causa que o levara a commetter Coelho: q_ue seu pae era filho natUI'al de Bernardo Pereira
tal exce soo Determina·se ao ouvidor geral do Pará que in- de Berredo, governador e capitão-general do Estado do Ma·
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/722-1728.

João ~l" lJlldl' tIL' C,nna.

Do conselho de sua magestade, governador e capitão-general do
Estado do Maranhão o Grão·Pará., ,

ranbão e Grão-Pará, e de D. Maria de Mello, filba de Diogo XOll, são muito tristes, e sentimos não barer encontrado até
Fróes de Brito e de soa mulher D. Maria de Meno, que era hoje o resultado da 1'esirlencia, a qne se procedeu obre o
filha de AnLonio Teixeira de 1\>Iello, fidalgo da casa real, ca- seu go\emo, e é muiLo de crer que a côrte o julgas e as ás
,'alleiro professo da ordem de Christo, e segundo comman- castigado com o dar.lbe por acabado o goremo no fim do
dante geral, que foi do exercito portuguez contra os hollao- tl'ienoio.
dezes e de sua mulber D. Catbarina da Silva.»

Po,r carta regia de 12 de dezembrQ de 1803 teve o refe
rido conego brazão de armas «levando o primeiro quartel a
linha de bastard ia. .

Ao seu successor João da Maia da Gama entregou elle o
bastão do governo na cidade de S. Llliz em 19 ele julho de
1722, e na cidade de Belem em 1 de outubro do mesmo Foi resolvida a sua nomeação para tão importaote cargo
anno. em 20 de fevereiro de 1721.

No elel'cicio de suas penosas e laboriosas obrigações em- Sobre ella ouviu-se'o conselbo ulLramarino em 23 de no-
pregou clle todo o Lempo, que lbe eril oecessal'io, e as 110- vembro do mesmo anno, o qual só respondeu á 24. de ja
raS do descanço dedicava, como nos acontece, nas indaga- neiro seguinte.
(õe das j1femorias do Estado. A carta patente foi assignada em Lisboa no dia 26 d'esse

Chegando-lbe sucessor, e não podendo recolber-se logo mesmo mez.
aPortugal por falta de monção, applicou-se a revolver e exa- Era pessoa de grande importnncia.
minai' com os seus proprios olbos todos os archivos, com Por demais longa é a narração dos seus sel'\iç,os, e por
o fim de angariar materiaes para escrever a historia dos isso tornar-nas-ia moita tempo e espaço.
vastos domínios portuguezes, que foram confiados aos seus Contentamo-nos com dizer, que serviu na India e na Pa-
cuidados. rabiba por espaço de 24 anDOS, 6 mezes e ia dias 'com<t

N'este trabalbo consumiu perto d'um anno, e enUío em soldado, alferes, capitão d'infantaria, e capitão de mar e
LLboa conclLiÍu o seu escripto intitulado «Annaes historicos guerra.
doEstado do iIlaranhão, em que se dá noticia do seu eles-, Regressou ao reino, onde continuou a servir no posto de
cobrimento, e ludo o mais, qtte n'elle tem suocédido desde capitão das fragatas da :.lrmada real, sendo depois provido
oUIIIIO em. que foi descubel'fo afé o de 1718, ofTerect'dos 00 posto de governador da capitania da Parabiba, onde pres
ao.{uguf,tisúnw lUo17G'l'cha D. Joào V, Nosso Senh01'.» tou relevantissimos serviç,os desde '16 de julho de '1708 até

No prologo coofessa, que «algumas pessoas da primeira 7 de junbo de 1717 «com aoto ae,erto, desinteresse e ap
representação lhe pediram para que publicasse esta obra de plauso d'aquelIe povo, que não bouve quem não sentisse a
tanIa lltilidacle, porem elIe semprê justa,mente desconfiado, sua ausencia.»

'quatro vezes a passou em limpo, e outras taotas a reduziu Na fortillela do Cabedelo por mais de dOis mezes «elle
aborrões com muitas emendas.» com L1m cesto e uma pá nas mãos trabalbou de sol a' sol

Dos prelos de Lisboa sahin a La edicção no mez de de- como qualquer soldado, para suavisar com seu exemplo o
zembro de ,1749. excessivo trabalho de todos. »

Seu aucLor não logrou vel-a impressa, porque já Linha Para edificar a matriz da Parabiba deu o que poude dé
mOI'l'ído. . suas economias, e percorreu todo a capitania pedindo es-

Da l'ypo,qraphia rnaranhel1se no aono de 1849 sabiu p molas para tal fim.
segunda edicção, precedida de un1a excellente introducção, Á sua custa festejou por dez dias o nascimento do prin-
escripta pela habil penna do nosso infeliz compatriota Dr. cipe real.
Antonio Gonçalves Dias, para a qual chamamos a attenção . Com taes precedentes, que muito prometLiom, foi nomea
dos nossos leitores. do para presidir os destioos d'este Estado, como já disse-

OSr. commendador Francisco Adolpho de Warnbagem mos.
no 2° vaI. da sua ilist07"ia Geral disse seF Berredo justo, A impol'tnntj3 carta patente de sua nomeação está regista
grave, recto, consciencioso e sobretudo caridosQ, embora da no lim'o da camara intitulado-Registo 1716 a 1722.
enganoso e fallaz peja alIectação, no que concordamos inLei- É pena não podermos para aqui copiaI-a, por ser muito
ramente, apezar do commendador João Lisboa affirmar, que extensa e alheia ao assumpto.
eUe só compilou, e compilou mal desfigurando nlio poucas Tomou poss~ a 19 de julho de 1'722 na cidade de São
vezes a historia por omissões ioexplicaveis, por ignorancia, Luiz.
cnrteza de vistas, affectação e pedantismo. Em setembro com o mesmo fim parLiu para o Pará em

Foi por cerLo muitó rigor da parte de João Lisboa para companbia do seu antecessor, e na cidade de Belem fez no
Cúm o primeiro historiador ou cl1ronista da.nossa terra, e 'Iode· outubro na sala do governo municipal a sua installa
com quanto ell(3 tivesse commettido faltas inbereoLes a todos ç50 pelo Lbeôr sempre usado, servindo-oos das expressões
o escripLores, mormente os que "ão buscar a luz nas som- de Baena, no CO'mpendio das Eras.
bras do passado, não merecia por certo ser taxado de igno- Poucos dias eram passades quando elle representou a sua
ranle ode vistas curtas. magestade dizendo «ser-lbe impossivel o sustentar-se u'esta

Como governador infelizmente as recordações, que dei- capitania com o soldo de seis mil Ofuzados, necessitando
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Aleocatltl,·e tle Sousa E',·ei.,.e.

1728-1732.

eniu na Praça de Mazagão e na

M sir U campo lIo auxiliares. lia consolho de sna ma"cstad , g vornador
o capitão·goneral do Eslauo do Marallhilo e Grão·Pará,

. ,

valer·se dos generos do remo para com elles comprar o pre- meado mestre de campo, comQ cavallei~o e espingardeiro
ciso ao seu sustento, e de sua familia. J) , com armas e c3vallo ii sua costa.

N'es~a occasião tamuem disse, que não havendo n'esta OCCUPOll o posto de capitão d'infantaria e de uma das cio·
capitania outro dinheiro mais que o algodão. «por isso pedia co guardas do campo, e o de mestre de campo por espaço
licença a sua magesLade para que, em quanto não corresse de 11 annos, 2 mezes, -e 6 dias, desde -1 de dezembro de
dinheiro aqui, Íhe perLftiLtissc mandar ir de Portugal 3001681 à 10 de junho de 1707.
a 400t$ reis empregados n'estas drogas.» N'esse tempo acomnanhou seu pae, Bernardino de Sousa,

Tudo isto lhe foi concedido por alvará de 13 de abril, de que como governador foi para a praça de Mazagão.
1723, sendo o procurador em Lisboa do dito governador Combateu conlra os mouros na batalha de 18 de oULubro
obrigado a apresentar ao conselho ultramarino a lista dos de 1707.
generos que remetlia com os preços, afim de serem envia- Por este e muitos outros serviços foi nomeado governa·
dos ao provedor da fazenda real para examinar e calcular dor e capitão-general do Estado do Maranhão «por tresao·
se excediam ou não a quantia concedida I nos, com o soldo de seis mil cruzados, e mais om cm cada

Todas estas (jautelas eraO? empregadas para que o gover- aTmo em que fosse ao Pará,» no dia 15 de maio de f727.
nador não commcrciasse n'esta capitania. A sua carta patente foi registada na camara municipal da

Marcou-se tamhem o seu soldo de seis mil cruzádos por cidade de S. Luiz em 5 de maio de 1727.
anno, e mil cruzauos mais por cada anno, em que' fosse ao Partiu de Lisboa no na"io Nossa Sellho?'a da Conceiçào
Pará. e Santa Anna no dia 14 de fevereiro de 1728, e aqui che·

Por ordem regia dirigiu-se á camara fazendo saber, que gou a 30 ele março.
«sua magestade, como senbor absoluto, exigia dos povos Tomou posse a '14 do mez seguinte perante acamara mu·
das conquistas um donativo voluntario para aliviar o erario nicipal da cidade de S. Luiz.
dos grandes empenhos contrabidos com as despezas dos ca- 'No mez de outubro seguiu para o Pnd, e ahi prestou ao
samentos dos principes porLuguezes e bespanhóes.)) Estado estes serviços importantes..

Está expres~ão donativo fJoluntm'io era a capa, com que Aproveitando-se da actividade de Pedro Teixeira, capi.
D. João V procurou encubrir mais um imposto. tão-mór das entradas e deseubrimentos dos rios Q,ltilo eJ.

Annos depois pediram os habitantes de S. Lui7, a graça 171azonas, mandou explorar outra "ez este ultimo até a foz
de serem aliviados do resto do encargo, allegando serem Llo rio Aguar'ico ou do Ouro.
os mais pobres e miseraveis de toda a Amarica, mas foi-lhe Em fevereiro -de ,1 n9 de combinação com a camara as·
indeferida a petição pela provisão regia d~ 1 de julho de sentou, que as canôas, empregadas no sertão, no commer·
1753, sob o unico fundamento de não estar ainda completa cio d'impor'tação, somente pagassem 5 %.
a quantia pedida. - Ordenou a arrecadação do dizimo, a do imposto de 4°/0

No seu tempo foi a capitania do Pará separada da dio- sobre o 'gado vaccum e caval1ar, estabelecido pela pro\'isão
cese do Maranhão, e constituido um bispado suffraganeo ao regia de 2 de junho de 1728.
patriarcbado de Lisboa pela bulia apostolica de 13 de rio- Finalmente em agosto de '1731 retirou-se para a cidade
vembro de '1720, e aos 29 de agosto de 1721(. saltou na ci- de S. Lui~, onde nada mais fez digno de mencionar·se.
dade de Belem o seu primeiro bispo, acompanbado de H) No dia 1(. de julho de '1732 chegou o seu successor, a
padres para organisar o corpo capitular. quem entregou o Rovemo a 16 do mesmo mez e anno.
, Mandou explorar o 1'io J1adeira pelo sargento-mÓI' Fran- Já depois de c1emiltido, e achando-se em Lisboa acusou

cisco d 1\1e1l0 Palheta, o Rio Branco com intenção de n'es- eile ao conselho ultramarino de proteger ladrões, em uma
te fazer re::;gate de indios, e o R1'O Ne!J1'o, onde se repetiam representação sem daL;], ql1e dirigiu ao rei.
muitas scenas crueis entre os indios bravios e os homens Posteriormente, de '1772 a 180q" temos encontrado, DÓS
ci\"i1isaclos. e o commendador João Lisboa, accusações de desleiXO, igDO'

A sua actividade o levou a andar pelo interior cI'esta pro- rancia, grosseria, mó fé, patronatos, e corrupção, em ofi·
vincia, como se deprohendo de um offido, que em '13 de cio dos governadores João Pereira Caldas, Fernando Perei·
agosto de ,1727 dirigiu á c... mara, dactado no Engenho Sllo ra Leite de Foyos e o conde dos Areias; este foi depois
BOllifacio, dos padres jesuiLas, no Mearim. promovido a'vice-rei do llrazil, e Caldas se não nos erra a

Era tal a ignoruncia da Metropole acerca do ,erdadeiro memoria, "eio por fim a ser membro elo mesmo conselho
estado das cousas nas colonias brasileiras, que a este go- ultramarino, o que prova, que a todas as outras miseriase
vornador, mais de cem annos depois da fundação do Mara- o[)probrios se -juntavam tambem a insubordinação, e aio·
nhão, aproposito d'um barco de passagem para Alcantara, .iu/'ia, impunes e galardoadas. -
perguntou o governo se as viagens para aqnella vil1a se Rompiam qs governadores n esses excessos ordinariameo·
faziam por algum rio OLl bahia I te quando as suas medidas não eram appro\"adas, e elles re·

Em 14 de abril do '1728 fioalisou-se o seu governo. prebendidos ás vezes com bem pouca justiça.
, \ imparcialidade porem requer so diga, que em regrage·
ralo conselho procurava cohibir GS SeUS desmándos epre·
potencias, e que muitas das accusaçi)es de peita de que elle
era viclima, nasciam dos roubos e. malversações dos agen·

da Babia, onde foi no- tes, que as partes traziam nas cortes.
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Chefd de esquadl':l do corpo da marinha roal, do eon olpo de sua magoslad •
governador o capilão- 'onerai etc. etc.

1732-1736.

caso ficasse. os capitães-móres do Maranhão e Pará gover
nando cada um a sua capitania.

João ,,'jf'n'eu CtlBtello B#'"ncu.

1737-li47.

Fidalgo da casa real, commendador da commenda do Collos da ordem do
ão Thiago, governadol' o C3pil.ào-general ele. ele.Foi nomeado por carta patente de 28 de março de 1732.

Partiu de Lisboa a bordo da fragata «Congresso e]\, ossa
Sonhorcl de Na,zarclh» em 30 de maio, e á cidade de S.
Luiz chegou no dia 4. de julho. Govern:l\':l elle a ilha da Madeira, quando por earta regia

A16 do mesmo mez rec~bell as redeas do governo das de 30 de maio de 037 foi nomeado governador e capitão
proprias mãos do seu antecessor. gener 31 do i\laranhão.

Em janeiro ,do anno seguinte lIirigin-se ao Pará conforme Esta c3rta teve o cumpra-.e e foL registada na camara de
era de costume. S. Lui·z a 29 de :Jgosto do mesmo aono.

Ahi recebeu e mandou cumprir a car(p, 1'egia de 11 de Chegou a esta cidade no dia 27 do referido mez, e de
dezembro ele '1731, ordenando que se pagasse a coogrua bordo elo navio, que o trouxe, afliciou á camara dizeodo,
dos conegos, como alies pediram, em sê:llsa, cravo e caC3U. «que esperava com a sua cbegad:J, e dos ministros, qlle vi

As istiu a 9 ele abril á morte e enterro do primeiro bis- nb3m em sua companhia, ljUe cess:Jssem as parcialidades,
po do Para D. frei Bartbolomeu do Pilar. que ha tempos perturbavam esta repuulica.»)

Recebeu a raT(a 1"eg{a de 8 de agosto de 1732 recom- «Declaro, escreveo elle, que soube por pess03s de credi-
mendando, que fosse muito estendida e :Juunc1ante a planta- to, que estas desordens esta\"am em termos, de que no des
ção do C3' da canella, cujas cultur:Js ficavam pOl' espnço emb:JrqLlc e entralla a tornar posse do governo, o que devia
de ·12 annos isen~as de pagar todo e qualquer direito. ser no dia segui.ote, poderiam nascer novos motivos de dis-

Instou muito com os paes ele famili:J para que se esme- cordié! em razão ele haver duplicados officines da camara,
rassem na criação e educação de sens filhos, como uoicos isto ê, duas turmas de camaristas, ambas em exercicio, que
amigo~, para serem felizes. como taes pretendi:Jm assistir a este acto, uns protegidos

Naturalmente pacifico recommendou ao ouvidor «que bus- pelo capitão-mór João Alves de Carvalho, e outros pelo ou
ca se todos os meios de acabar com pleitos mais ou menos viclor-geral Jo.ê de Sousa l\lon'teiro.)
capciosos, pertinazes, c baniles, com q\le os homens per- Não contente' com isto, dirigiu a'inda outro oficio a An
I'ersos e velbacos, calumniadores e tractantes por capricbo tonio Luiz Coitinho lembr:Jndo «qLle para evitar estas ques
incommodavam os cidadãos bons, como então se via abi em lões avisasse de SllU parte 30S oflil:iaes da camara, afim de
desnecessaria mnltiplicidaele.D não se acharem presentes á posse as duas turmas em ques-

Acabou com o uso ridiculo de enlrarem nas igrejas na tão, e convocasse os ofliciae da camara transacta ou da
quinta e sext:J-feira santa os penitentes' com espadas 'desem- mais pr'oxima, em qLle não se deram taes elmidas, pilra com
bainhadas a açoitarem-se, e com o costume perigoso de ao" estes compôr-se o senado, qlle lhe b3\'ia de elar posse.D
darem pe.las rU:Js lIluitos ddaclãos com escr:Jvos armados. A camar:J replicou opponelo-. e a esta dclibel'açüo, o go-

Infelizmente a morte veio surprel1codeJ-o no meio de suas vernador não l'eSpOndeLl. lIesembarcou, ordenou que oas
fadigas. ordens fossem cumprillas, e assim se fez.

"ictima de uma febre pemic.iosa ftlllecel1 no dia 20 de Com elle vier3m dous ollvidores-geraes.
matço de 173ô, sendo S8U enterro muito concorrido, e não Pelo qU.e deixamos n3rrado, \'é-se, que !Jcuma não foi bem
lhe faltando as solt:mnidad<ts e honras devid3s á SUíJ alta informado, quando diz no seu Compendio das Horas, que no
geral'chia social.' dia '18 de setembro de J737 Castello Branco tomou posse

Sepultou-se na catbecJral juoto ris grades da p3rte de fóra, do governo na cidade de Delem, como lhe fôra determin3
porque, diz Baena, o cabido não quiz designar outro lu- do pela côrte, a qual então julgou, que os negocias politi-
gar. cos exigiam n ella a presença do go\·ernador.

Sua morte deu lugar a largas e longas questões entre a Ca tello Branco abi foi e tomuu posse n'esse dia, como
camara, o capitão-mM da capitania do Maranbão, o ouvidor fizeram todos os seus antecessores, porem já era goveroa
então o Dr. Joseph de Sousa Monteiro, e o secretario do dor do Estado desde 29 de agosto, em qlle foi cumprida e
Estado Antonio da Rocha Macbado. registada su:J carta patente, como "imos na secretaria do

Era o pomo da discordia ° saber-se quem de\'ia sLlbsLi- governo d'esta pro\'iocia.
tuir o goveroador fallecido, e quem podia abrir a corres- Durante a soa demor3 no Pará ficou go\'ernaodo a capi-
pondencia. taoia do Marai1bão o sargento-mór Domingos Duarte Sardi-

Chegando estas questões ao conhecimento do governo de o\1a, como coo La de um termo tia junta das missões, que
Lisboa. baixou uma cm'la ~'efJ1'a estran!Janc1o severamente o se lavrou em '13 de agosto ele InJ.
reforido seüretario por abrir a cQrréspondencia, e mandando Domingos DU:Jrte foi capitão ele nma das companbias d'es
reprebender publicamente na casa da camara o ouvidor, o ta ciela .e ele 5. Luiz, e depois de GO anno empregallos no
que se cumpriu. seniço real teve iJaixa em O~2.

Finalmente foi expedida a provisão refJia de 13 de maio Parece-no, que esteve por muito tempo sem perceber
de 1i37 resolvendo a questão, e determinando, que em tal soldo, porque deparamos com a provisão regia de 'lO de

Diee. n. 1-34.

..
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junho de nJl3 communicaodo ao governad do Estado, Sohre esta moeda o governador João da Maia da Gama,
que por decreto d'esse dia se Ibe havia ordenado, que a cm edital de '18 de agosto de ·1724 declarou, que como a
Domingos Duarte se pagasse o soldo, que vencia; desde o moeda da terra êram rollos de panno e novellos de fio, coso

•dia dfl S\la baixa até quando vivesse. tumavam falsificai-a, mettendo dentro cios novellos trapos,
No Pará as'i tiu Ca tello Branco no dia 26 de julho de páus e etc" e tecendo-o ralo, e de 18 a 20 cabreslilhos,

1739 á chegada do seu 'egundo bi~po D, frei Guilherme de taxados pelo alvará de 22 de março de '1688, de modo que
S. José, mandou explorar o Rio Br~anco pelo capitão Fran- correndo o rolo ele panno ralo por 20$000 reis na terra,
cisco Xavier d'Andl'ade, e prohibio, que se destl'llisse os mandado pal'a Lisb03 não dava mais de 5 a 6aOOO reis.
cipós e l"dmos da baunilha, como era expressamente orde- Por tudo isto ordenou, qpe, sob pena de tres mezes de
nado, sob graves penas, pelo alval'LÍ de 24 de maio de 1740, prisão fulminoda no sobrerlito alvará, que em vez de novel·

Em i744 recebeu Mr. de la Condamine, que regressava los, se u. a sem meadas ele fio, e que o panno, uem tapado,
do Amazonas com desLino á França, com outros astrono- trouxesse o nome do tecelão.
mos francezes e castelhanos, facto este muito sabido, razão D'ahi em diante recebeu este governador e ·os seus suco
porque não nos demoramos mais. cessares em dinheiro todo o seu soldo-que era seis mil

Em '17M) no Pará o infaligavel jesuíta frei Gabriel 1\'1ala- crnsados.
grida ahi fondou um seminario, obtendo para esse fim casa Até então pr.rcebiam SOOaOOO reis em generos viodos de
npropl'iada a reéober' 20 :llomnos, e para seo patrimonio 200 Lisboa, e o resla no Pará na moeda corrente n'essa era,
vaceas, nm terreno, e roais algumas esmolas em dinheiro. Hecebeu elle, e festejou com muita pompa, a partit:ipa·

o dia Ht, de agosto- de 1747 terminàu-Se o seu gover- çUo, que lhe fez. o ministcrio de haver o Papa Benedicto
no. XIV concedido a el-rei de Portugal para si e seus sllccesso·

res no dia 23 ele dezembro de 1748 o titul e Pideli,·

Commendador da ordem de Chrislo, governador o capitão·general
do Estado do Maranhão olc. eLc.

1747-1751,

sintO
Deixou as redeas do governo em 28 de julho de i751.

1751-1759.

Do consolho do sua mageslacID, plonipotoncial'io e pl'Ímeiro commissnrio
para a I'eglllação aos limitos d'Amel'ica setomlrional entro as coroas do POrtugal e

do Ca~lolla, commcndadol' du Sanla Marinha do Mata doLobos
da Mdcm do Chl'islO, c o.1pílãe-lehoplo da real marinha.

Governava a ilba da Madeira- quando n'esse caracter foi
removido para este Esfado.

Desembarcou na cidade ele Belem, onde se aehava o seu
antecessor, e delle recebeu as redeas do governo em 14 de
agosto de 17 q,7 perante o senado da camara, e veio depois Por morte de D. João V a corôa e o sccptro portllgllcz
para Maranhão. pa~sou a D. José I no dia 3,1 de jnlho de 1750.

Dedicou-se muito á catbequese e ci\Cilisação dos índios, Este rei escolheu Sebastião J.)sé de Carvalho e Mello, de·
porem para isto não qneria o emprego de meios violentos, pois marquez de Pombal, para seu ministro e seeretal'io de

Ao contrario dos eus antecessores recommendava elle Estado.
\

muita brandura pal'a cbamal-os ao gremio da igrcjn. Pombal de tal maneira se insinuou no animo de D. José,
Embora não fo!'se muito propriJ a occasião para o uso de que denlro em ponco t~mpo era elle na verdade 9 ei.

taes maneiras, visto achar-ne toda a populaç,TIo muito con- Cuidando cm seus parentes e amigos foi nomeado seu
tra elles pela morte do missionaria frei Bento, religioso fran- irmão Francisco Xnvier para governar este Estado. •
ciscano, praticada pelo gentio Guo!J'rêe, comtuc1o logrou ver No dia 26 de junho de 17'fH pelas 8 horas da manhã de·
cell pens:lmcnto posto em J1l'atica. ram funcló na Bahút do .4.1"assarrlj doze navios "inelas de

Retirantlo-se Gurjão Dal'a ci PariÍ, ficou' governando a ca- Lisboa em comboio, a que então se chamava Frofa, com·. ,

pitania cio Maranhão o capitão-mór Domingos Duarte Sar- mandados p_cla nClu da g.uerra S. Jose, ôe que era capitão
dinha, como consta de um termo da junfa das músàes de de mar e guerra Gonçalo Xavier de Barros Alvim, trazenrlo
30 de setembro de I74(). a seu bordo Francisco Xavier para o lugar já dilo, e Luiz

Em fevereiro porem do anno seguinte já existe antro ler- de Vasconcellos Lobo para o seu capitão-mór', ou governa·
mo ,1S igna lo pelo capitão-general. dor das capitanias do Maranhão e Piallhy com patente deco·

Durante o seu govemo desenvolveu-se em toda a capita- ronel, pela carta regia de 2 de junho de '1751.
nia o snrampão, de car3cter epidemico e cnllsaodo muitas Não sabemos ao certo quando Luiz de Vasconcellos Lobo
morte, principnlmente entre os escravos, e os índios. tomou posse do governo da capitania, porque apezar de

o principio de maio' de 17M), na forma do decreto de nossas pesquiz;]s nada achamos.
L. de junho de 174.8, começou a correr o dinheiro amoe- Comtudo, o termo ela junta das missões, quo tere lugar
daelo de ouro, prata c cobre, da mesma inscripção, deno- na cidade de S. Luiz no dia 7 de agosto, appareocm Fran·
minação, peso, \'aloC', lei, e typo, estatuidos para a moeda- cisco Xavier e Luiz de Vasconcellos como presidindo ali
gem do Bl'azil. assistindo a esse acto.

Até então o dinheiro, que corria para todas a transações, Durante o pouco tempo, que o govemaJor FranciscoXa·
eram o novello cl'algodão, e os rollos de panno, os qua- vier demorou-se em Maranbão, deu providencias sobre a ID'

e tinham valor fixo e estimação d'especies cunhada's. tl'oducçã? da moeda provincial em substituição aos rolos lIe

•
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panDo, sobre os direitos de dccima das fazenuas pagus n'al- a remessa de seis companhia de infantaria, a quaes com
faDdega d'ali em diante, e depois reembarcou-se na nãu, quatro, de que con taYa a guarnição, e com uma de artiiha
urla fóra da barra, na babia já dita, e quando prindpiou o ria, já aqui exi tente, bem podiam formar o referido regi

nario a sua derrota p.ara o Pará, encalhou no baixo do meio, mento.
eahi perdeu o leme, sah'ando-se com muito trah:l!hn e oc- ReDectinuo melbor viu a impossibili lade de reali ar eu
corros da cidade. pensamento, porem era tarLle, pOI já haviam eguido para

Com reçeio de no\'os desastres rlescmuarcou Franci co a côrte o cus omcio..
Xa\'ier, e fez sua viagem por terra cm o menor emu;Jraço. Cheio de de. gostos, adoee,eu e fallecell attribllindo o po-

:\0 dia 24. de setembro Francisco X;l\'ier recebeu o bas- \'0 essa rmi informações a Lourenço Belfol't, seu amigo, e .
Ião do goremo das mãos uo seu antccc30r na cidade de que tinha é.l mania de querer pas::>;)r por calculi::>la.
Relem, que, segundo as ultimas Muens, pa sou a ser cabe- Foi ucceuido no go' erno da Capitania pelo capitão Se
ça do Estado, yenuo a sim coroados os exforço , que por rerino de Faria como verificamos no livro da Secretaria da
muitos annos fizeram 0& seus moradores. presielencia, iOlitulado «)untcL das Alissõp.s 17~8 a on.D

Alii fixou sua residencia, e lançou suas \'islas creadoras no termo rle 28 de julbo <.le -17153, onde sc lê o eguinte...
especialmente sobre a capitallia do Parú. « reunillos no collegio da companhia de Jesus, onde foram

No Complll1dio das Eras ue Baenu acham-se largamente convocados os I'e"s. deputados da junta uas missões pelo
descripto os·seus bons e importantos serviços desde p:Jg. capilflo commandante Severino de Faria, a cujo cargo está
233 a 256. o governo ele ta capitania.»

Á frente da capitania 110 i1Jaranhão continuara, como Este Severino de Faria era capitão d'infantaria da praça,
eu capitão-mór, Luiz de Vaseoucellos Louo. ele patente confirn1aela pelo punho regio, o mai antigo 01-
Pou~o tl9lDpO depois, em olleeliencia a ordens regias, que dado veterano, que lta\'ia serrido na guerra da Liga, o qual

havia trazi,io, fez prender o almoxarife da fazenda real José pUI'a aqui vcio no posto de ajuuanle da praça, aUm de de 
Cardoso Delgado, o provedor da fazenda Faustino da Fon- ciplinar a tropa.
ceca Freire e :\[ello, o procurador da corôa e fazenda Sil- Era homem de bons coslumes, e virtuoso, e em quanto
\'csll'e da Sill'a Baluez, o escrirão da mesma lanoel Lopo clle cuida\'a do governo da capitania uO IIlal'anl1ão vejamos
ill'a, e o escrÍ\'ão da contadoria do contos José Serrão <.le o que era feito do capitão-general.

Carvalho por causa ua denuncja, que José Machado de i\li- Francis.co X-avier pOI carta regia de 30 de abril de '1,753
randa, advogado rahula, dMa a el-rei, na qnal lhe uizia, foi nomeado plenipotenciario e primeiro commi sario pura
.quejl sua fazenda em Maraohão se aluava em poder de a confereucia da demarcação. de limites, tl te\'e ordem ue e
~ineo ares de rapiua americanas, que tinham nus unha uirigir logo á fronteira do nio Neg-ro, aDm de preparar os
todo o seu veneno. D alojamentos c Yircres necessarios para hospeuar ali o ·com-

AIJaturalisação dr. americanas era allusão a se:- De:g'ldo missa rios de Hespanl1a, com os quaes lioua de proceder ás
filho tio Ilio de Janeiro, Faustino da Fonceca da Bahia, Bal- ueman:ações na forma do tractario de limites, concluiuo em
dez e José Senão do Maranhão, e Manocl Lopo de Per- Madrid no llia ,16 de janeiro de 1700, entre o ministro de
nambuco. - Hespanha. D. .José Carvalhal de Lancaster e o plenipoten-

Foram I;emettidos para Lisboa, e presos na cadeia do ciario de Porlugal D. Luiz de Mello e Sill'a, vi conue de
Limoeiro, e aui falleceram todos, nunca se provando taes Villa-Novél da Cen'eira, e ractificado em Lisboa a 2G de ja-
accllsações, e ficando tantas familias desgraçadas por callsa neiro do mesmo anno. .
(ruma denuncia, dada por um rauula de pessimos prece- Para su!.Jstituir sua falta no governo dirigio sua magesta-
dentes. • • de, de Li boa, uma carla ao bispo uO Pará D. lIligllel de

Luiz de VascoDcellos em H de dezembro de On2 fal- Bulhões, eru 9 de maio de 17..53, encarregando-o do go_
leeeu na cíuade de S. Luiz, como verificamos no livro elos I' 1'00 do l1stado, o qual devia receber de Francisco Xa_
assentos de obilos na freguezia da Sé durante os annos de rier.
ii39 a 1754. Esta carta regia foi regi tada em :\laranLJão no dia 25 de

Sabe-se por este assento, que elle era casado cm segun- novembro d'esse mesmo armo.
iJa Dupcias com D. Belena Lourença de Castro, natural de No dia 2 ue outubro de 17J'! Francisco X.aYier seguiu ao .
\'izcu, de familia nobre, foi amortalhauo no manto da 01'- seu destino, e principiou ° governo do bi po, que durou
uem de Christo, ue que era professo, e sepultado no capi- até t1ezembro de 175G.
lula. do convcnto de Santo Autonio. Foi durante o seu gorerno, que in lituio-se ri companhia

lomeou seu testamenteiro o go\'\~rnador e capitão-general geral do commercio (vide com11anhia de commercio).
uo Estado. • TIecebeu elle ela côrtc t1e Lisuoa ol'l1em expressa de pu-

Sua mort\:j foi nttribuit1a a eITeito ll'um grande desgosto. blicnr a bulia pontiúcia de ~O de dezemuro de 1141, deela·
El'a militar, e sempre viveu no meio ele muila tropa, c ranelo liues todos os inúios, mas deixou es ri gloriosa, po

desejando augme'rltnr o corpo da guarnição da praça, e sem rem ;mlua tareftl, a Francisco Xal'ier, que a cumpriu, bem
calcular as despezas e nem as foutes l1'ondc se podiam tirar como outras ordens regias, nos dias 28 úe janeiro, 28 e 20
o' meios para fazei-as, officiou ao governo da l\Jetropole as- <.le maio de Iífj7.
sel'erando, que com os proprios rendimentos da rapit:.mia Encontramos o registo de nm, carla regia de 28 de :lgOS

ja se podin aqui sustentai' um regimento, e por isso pedia lo ue 17i.i8 nomeando Francisco _'avier govel'llarlor e capi-
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1753-1761.

Drigadoil'o dos reaos c.lcroilos, 'ol"ornador dn cnpilnnin do Mnranliiio"

tão-general das capiLnnias do Maranhão, Grão-Pará, São Josó de capiLães-móres ignorantes e pouco zelosos, tanto do seu
do Rio Negro c Piauhy. credito, como do sen iço publico.

Terminou-se o seu governo no dia 2 de mnrço de 'J 759, Chegando a noticia d'este estado ao conhecimento da côr·
como adiante narraremos. te do Lisboa, deu ella promptas providencias pela carta re·

No 10 de abril chegou do Rio legro. ~ '_ gi.a c!1L-6 de agosto de ,1753, quo não só extinguiu a classe
No navio da real armaúa, nrque-partlU para isboa, a dos capitães-móres, como nomeou para governador da aa·

camara officioll ao mini teria Iom'ando muito o sen goremo, pitania do Maranhão a Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, que
e declarando, que mandou vir o retrato cl'elle, embora fos- n'esse tempo esta,'a na cidade de Belem commandanclo, coo
se isso prohibido pela prorisão de 'li de março de 1757 mo brigadoiro, um, regimento de tropa de Iinba.
por ser esta a unica maneira de patenteai' o seu apreço [I A carta regia, acima mencionada, foi cumprida a 28 de
pessoa do ex-governador. setembro de 1753 por despacbo do governiJdor e capitão·

Nas «Recordações de Jacome HatLon Londres, 1813.» general Francisco Xa"ier de Mendonça Furtado.
encontramos algumas apreciações sobre esto governador que No dia l~ ele outuhro d'esse m-esmo anno tomou posse,
julgamos a proposito transcrever aqui. no palacio do governo do Pará, jurando preito e homena·

«Era Francisco Xavier um pouco violento, portia com fa- gem nas mãos de Francisco Xavier, sendo testemunhas,
cilidade contra as partes, que o buscavam: doi:tara-se pre- mencionaEias no termo, que n'css-a occasião se lavrou, or.o·
venir facilmcJlt-o, e era um pouco descomedido nas suas pa- ronel Cypri:wo Coeluo de Azevedo, e o capilão do mar o
lavras: mas estas qualidades, que eram pessimas para um guerra Rodrigo Ignacio de Barros Alvim.
ministro d'Estado, eram comtudo (',Qntrabalançadas pór um Foi tudo isto registrado nos livros ria camara do Mm·
bom coração e animo de justiça e rectidão, por maneira nbão no dia 29 de novembro de '1 j;)3, em que chegou o
que, se depois de f.aes partidas vinba a conhecer, que tinha governador <.i cidade de S. Luiz, e entrou em .xercicio.
olfendido injllstamente as partes voltava-se em seu maior Parece-nos, qlle o capitâo-mór Severino ele Faria admi
protector. nistrou muito a contento da corôa esta capitania,porque na

«Falleceu em Villa Viçosa por occasião ele ter acompa- provisão regia de 28 de janeiro de "1800, eom que foi pro·
nhado a côrte a uma jornada, que ali fizera, e sllCl~edeu "ido no cargo de escrivão da camara Manoel Corrêa de Fa·
poucos dias depois d um desgraçado Sl1c.eesso, que occorrell ria, se lê, «que foi tambem concedido porqlle sen a"ô pa
e vem a ser, que recolbendo-se et-rei da cOlHada para o pa- terno o capitão Soverino de Faria go\ernára o M3l'3nhão
lacio, um rustico Ibe atirou uma paulada, que roçando pe- desde o fallecimento do governador Luiz de Vasconcellos
las co tas do mon:JrchlJ, se foi d~scnrregar na anca doca- até tomar posse seu successor desempenbando exactamento
vallo, e meLLendo alguem ela comitiva a espingarda ii cara seus deveres, alé que supprimindo-se o posto de c~pitão'
para matar o rustico, gl'itOD ol-rei com a sua grande pre- mór, qne dignamente occupava, assent~ra novamente praça
sença d'espirito-tenham mão! não ma/em es/e homem, de soldado sem perceber soldo até que falloceo.)l
que é doudo! Bastará 770l-0 em segurança 7Ja1'a 'l7,te 11(/0 Gonçalo Pereira foi um dos governadores, quo mais ser-
faça ou/ra. O que com otfeito assim se executou, e não se viços prestou a ,esta capitania:
ouvio mais fallar em tal acontecimento, mns divulgou-se que Ja estava muito adiantado em idade quando assumio as
este homem tinba uma pretenção por decidir, havia tem- redeas da administração, com t~ldo seus annos e enrermi
pos, e que n'aquclla manbã ou na vespera tinha fallado des- dades não o embaraçaram de percorrer quasi toda -a sua
comedidamente a Francisco Xavier no seu negocio, que este capitania, viagem muito penosa então pelos poucos e maus
lbe respondera-qtte 'lu,eres lu que ett (aça? a decisàú não meios de transporte.
de7Jende ée mim, mas sún d'el·rei. Elle não ta despacha, Competindo-lhe dar aqui'cu'nprimento ás ordens regias,
tlue lhe dm' com ttm 17au! I to para explicar ao rustico 00- que 'determinaram a extincção e expulsão dos jesuitas, Goo·
de estava a difficllldnde do seu des[J3cho, e não para pôr em çalo Pereira o fez com toda a prestesa e actividade, embora
pratica tal con elho, porem como o rustico não ententli:J eom alguma persegnição a essés frades, o que era ent~o

senLidos figurados, foi pôr em execução as palavras, que costume geral.
sabiram da boca do mini tro, o que lhe custou a vida por Haviam estes estabelecido n'esta provincia varias missões,
quo om pOllCOS dia' morreu de paixão deixando aqui um e n'ellas fundaram suas igrejas, que todas eram do "padroa·
memora"cl exemplo para que os ministros de Estado ejam do de N. S. Jesus Christo, e edificaram casas para residen·
claros, grare, e não jocosos nas respostas, que dão aos cia dos padres missionarios, que reuniam ao poder aspiri·
requorentes, qUI} os procuram.» tuaI a jllrisdicçãO temporal ela administração dos indias.

Foram estas as missões, qlle, em virtude d~ lei de 6 de
junbo ele 'Jj55, que proclamou a liberdade dos indias d'e:·
te Estado, se erigiram em cOJ)formidacle do disposto na
mesma lei, em vilIas e lugares: em 1Jillas as que tinham
,150 moradores, numero que pelo § 20 do regimento das

Ao pa~ o, que Oore eia a capitania do PariÍ com a resi- missões de\'iam ter as povoações dos indios, e em lugares
dencia ali do governador e capitão-general elo Estado, de- as aldeias mais peqnenas. ,
elina'"a onsÍ\elmonte a do l\laranllão, concorrendo muito Publicada esta lei a 30 de jllnho de 1757, em jWl.ta das
para isto o ter sido entregue não poucas "e~es ao goyerno missões, assim como o alvará de 7 de junho de 1755 a 4
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1759-1763,

H.ltu.oel Ber",u'I',10 fIe j'lello e '.'l,stro.

Alcaide-mór ° sonhar dos direi Los reaes da Villa de Sornancelhe,
commendador d~ commonda de S. Pedro das Alhadas tia ordem de ChrisLo, coro

nel chofo do rogimonLo de infanlllria da guarnição da praça d Cas-
caes o capitiio-gonoral do Maranhíio,

da março do referido anno de 17157, e expulsos depois os ao go\'emo geral do E'tado, mandou este, que o dito magis
jesl1itas em virtude da lei de 3 de setembro de -1759, foram traelo fosse su penso do exercicio tlo cargo, passando a
amaior parte d'es as missões erectas em freguezias, villas vara ao juiz ordinario até decis1ío regia.
elugares. Querendo dar execução a isto soube Gonçalo Pereira, que

Para esse fim, e para arrecadar o espolio dos jesuitas, o dito juiz tinha no Piuuhy um grande partido de aggrega
que fiwu pertencendo ao governo do reino, como bens con- dos faccío,os, que o queria consen ar no lugar á todo o
fiscados, Gonçalo Pere'ira foi a A/cantara, Lapa e Pias de custo.
S. A/igual, Rosario, ltapecíwú, Yínhaes, Vianna, Guima- Não esmoreceu elle, e quando tr:msmiLtin suas ordens á
riies e mais outras localidades, e quando se dir'igia á Tu- ('amara para fazer eiIectiva a suspensão, mandou para auxi
loya, na noite de 23 de julho de -1i58oabiu do ca\'allo, em lial-a no desempenho de seus deve'res llma companhia de
que bia montado, e este\'e gravemente enfermo. infantaria, o que, apenas sabido pelo ouvidor, le\'ou-o a evi-

Parece que era ahastado de fortuna, pois em janeiro de tal' a sua total ruina passando a ,ara ao juiz ordinario José
1756 li sua custa deu começo ás obras do canol do A'ralJa- Esteves Falcão, e fugindo immediatamente para a Babia abi
pahy, ja tendo Lambem dois annos nntes feito, a expensas embarcou-se para Lisboa, e de lá regre sou a Maranhão,
suas unicamente, a estT'ada dct Estú:a, caes, rampas e CUI'- onde aGnal foi preso por ficar culpado na syncli~ancia. a que
raes, e tudo o mais que lhe era necessar·io. procedeu o conselheiro Francisco l'rlal'cellino de Gouveia, na

Em varias artigos ela presente obra encontram-se muitos qual foram tambem comprehendidas muitas pessoas por con·
outros actos seus, e paI' isso nos dispensamos de reprodu- correntes a este e antros actos desagl'adaveis do referido
zil·os aqui. ouvidor, sendo todas presas, remettidas para Lisboa, e ahi

Como todos os outros governadores praticou tambem ar-. recolhidas á cadeia do Limoeiro, onde cheias cle trabalhos
bitl'ariedades, e por isso deixou muitos desaITectos. e mortificações acabaram a existencia.

Encontrou, nesta capital, aunexa ao corpo de ordenanças No meio de suas fadigas falleceo Gonçalo Pereira em 23
uma c01nlJanhia denominada da nobresa em que andavam de oútubro de 176,1 na cidade de S. Luiz «com o sacramen·
alistados todos os cidadãos da governalolÇa, seus descenden- to da extrema uncção, sendo tres vezes sacl'amentado com
tes, e mais pessoas de conhecida nobresa, desde 1680 em o S S. Sacramento no orato/'io de palacio onde morava.
que ella foi crcada. «Era natural da freguezia de S. Salvadol' de Cambery,

lIlandando el-rei D. José reduzir os corpos de ordEnanças termo de Monção, comarca de Valença, arcebispado de 8ra
a tropas auxiliares, deu Gonçalo Pereira execucção a esta ga, filho legitimo de João Pereira Caldas e de sua mui heI'
ordem extingujndo aqui e em Alcantal'a as compal1hhtS rle D. Mariana Pereira.
nobl'esa, que bavia, encorporando suas praç,as ao corpo de «Foi sua mulher D. Joanna Maria Pereira, natural da mes
auxiliares. ma freguezia e comarca, de cnjo matrimonio tiveram varias

Calcule-se que celeuma se não levantou, -quando Gonçalo filhos, entre os quaes contam-se o governador do sertão do
Pereira, lançando mão de todos esses irl?pr'O\'isados nobres, Piauhy, da cidade nova da Moucha, João Pereira Calda,
collocoo-os ao nivel de todos os plebeus I . coronel de cavaJlaria, sargento-mór, quê foi de infantaria do

Aestes tlesgostos, e a outros já feitos a Alcantara, corno regimento desta praça, e Luiz Pereira, alferes d'infantaria
se pode lêr na pago 4a, cal. 1" da presente obra, accresceu do regimento de Monção.
oncabar elle com o nome de CalJifania do Cuman, quando «Não fez testamento, porqne o que tinha feito não assíg-
passoo ao dominio da corõa, pois os alcantarenses o, que- nou.
riam conservar como memoria p:1ra sempre. «Foi sepultado na igreja de N. S. da Luz», hoje Sé.

Deu-se tambem durante o· seu governo o seguinte facto. Tudo isto copiamos do livro do assento de obitos da fre-
Obacharel José Marques da Fonceca occupava o lugar de guezia da Sé, de 17M a 1779 a 11. 128 verso.

ouvidor da comarea elo Piauhy, era dotado de genio inquie- Era Bntão cnra o padre Baltbazélr Fernandes de Barros
to e pouco escrupuloso na escolba das pessoas, que admit- Homem.
tia á sua intimidade e amisade.

Vivia na freguezia de Paran:Jgmí D. Eugenia de Mesquita
Castcllo Branco, viuva do capitão-mór Antonio Gomes Leite,
senbora de qualidades distinctas, nobresa notaria, e possui
dora de muitas fazendas de gado.»

Indo a essa freguezia em correição o referido bacharel,
etendo d'i to informações, por empenhos e seducções trac-
tou com ella casamento. Como governador e capitão-general recebeu na casa da

Sem pedir e nem esperar licença regia, como e~a deter- camara do Pará, no dia 2 de março de -1759, as redeas do
minado na oreI. liv. 10, tiL. 9;>, ganbando a alIeição e favo- governo das mãos do bispo D. frei Miguel de Bulhões, que
res do padre Valentim Tavares, \ igario dé\ freguezia e tam- servia de governador interino, segundo já dissemos no es
bem da vara, este, dispensando-lhe os proclames, o casou iudo relativo a Francisco Xavier de 1endonça Furtado, por
com a referida senhora, porem occultamente. se achar este no interior.

Apesar de todo o segredo chegou a noticia do faclo ao Nada quasi fez, e por isso nenhum vestigio encontramos
conbecimento de Gonçalo Pereira, que dando sciencia d'elle de seu governo, que finalisou-se em 16 de julbo de 1761.
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1761-1779.

Coronel d'engelllJeiros 6 capilrLO-mó,' do Maranhão.

Jotlquiul ,Ie jJlello. e P1Jvoas. «Á jLlsti~o, e a paz com que Y. cxc.. o govern.ar, o farao
igualmente bemquisto e respeitado, porqne, com uma e
outra cousa, se sustenta a ·aude publica. Engana- e quem
entende que o temo I' com que se faz obedecer, é mais con
veniente, do que a benignidasle com que se f:JZ amar; pois

a provi ão regia de 1 ~ de jl1lho de 1757 se lê, que sen- a razão natllr:.Il en ina que a obediencio farpela é violenta,
do servido sua magestaLle craal' de novo o governo de São c a vai untaria segura.
José de Javari, no Rio Negro, subonlinac1o ao lJominio da «Nos generaes solJ~titlle cl-rei o seu alto poder, fazendo
capitania do Grão-Parú, aI tendendo á qualidade, merecimen- duas imagens soas: e:;ta lembrança farei a v. exc. exemplar
to, e erviços do Joaquim de :.\1ello e Povoas, lm'ja por bem de prp.LIicados virtuosos, para que não vejam os sobditos a
nomeal-o coronel e governador da mesma capitania, com a sombra da copia desmentir as luzes do uriginal, que é puro
referida ubordinação por tres annos, vencendo 2:000~~OOO e perfeito. Conheçam todos cm v. esc. que el-rei é pio, e
reis ela rneSl1la forma, que os governadores da nova colonia que o manda para seI' pae, e não tyranno: porque isto lÍ o
do Sacramento. mesmo que v. exc. vê praticaI' pelo seu regia ministro: ca·

Foi esta carta mandada cumprir e registar por Francisco sos ba em que se deve usar de. rigor, apuzar da propria
Xavier <lc Meudànça Furtado no Paru, cm 'ÍÜ de setembro \"ontade; assim como \"emos pelo professor, ou c.auterisar
de '1757, senLlo-o tambem na camara de Bal'c~llos, residen- l1ma chaga, ou cortar um braço para restaurar a saude de
cia do governador cm 7 de maio de ·1758. uma vida, da mesma for:ma quem go\"erna, se não pode con·

Depois de baver prestado alli import:lOtes serviços por ~ervar a sauc1e do corpo mixto da republica, por causa de
seu genio activo, ordeiro, e trabalhador, segundo a tradic- um membro pôdre, justo é cortai-o, para não contaminar
ção que encontramos quanuo estivemos na provincia do A- a saude dos mais. Pe. e v. cxc. na balança do entenc1im'cnto
rnazonas (janeiro a maio de 18"6) parece-nos que foi remo- a sua benevolencia, qne não diminua a autoridade do res·
vido para governador da capitania do Maranhão. peito, nem a justa severidade (1;]s leis, obrigado do amor,

ão encontr.amos a lJl'uvisào r·egia desta remoção, e ape· porque neste cql.lil'i'brio estú a arte de um feliz goyerno. A
nas sabemos, que foi registada na camara ela cidade de S. jurisllicção que el-rei confere a v. exc. j,ímais sirva para
Luiz a c.arta patente, que o nomeou para S. José de Javary. vingar as suas paixões; porque é in.jUr'ia do poder, usar da

É fH'OY<1\"cl, que para so lhe poupar LIespezas, servisse elle espada da jnstiça fóra elos casos della. .
com c se mesmo titulo, fazendo-se.a competente apostilla (cDuvido se lla quem saiba executar estas virtudes; com
no verso, corno é hoje costume, e que o copista não are- tudo seja v. exc. o exemplar, para conseguir a palana de
gista -se por- esquecimento ou descuido. uma victoria, tão 1Jeroica como invencivel. Defénda v. cxc.

A tlespeza com a cm-Ia fe.c;~·a de sua nomeaçflo nãq foi o respeito do lugar pula autorlc1ade de él-rei, castigando a
lJeCJuella, porque pagou o seguinte: quem pretendOr maucl1ul-o; porem o's seus aggravos pes-

Direitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l1a200' soaes saiba dissimolul" e esquecer-se delles. Os aduladol'es
Novos direitos. . . . . . . . . . . . . . . .. 500~OOO ~o se conhecem pelas roupas que vestem, nem pela~ pa-
Aos olliciaes '. . . . 26400 lavras que faliam; quasi todos os que os ouvem, são do go-
De assentada " . . . . . . . . . . . 28000 nio do rei Aohab, que só estimava os profetas que lhe pro-

Rs. 5151~600 diziam cousas que o lisongeavam; e parqUé Micbeas em ceI"
·Moeda forte. , ta occasião lhe disse o que lhe não convinba, logo o aparo
O certo c, que o registro na camara da cidade de S. Luiz tou de si com adio. Quosi todos os que governam, querem

foi feito no dia 16 de julho ele 1761, em que tornou posse que os liso·ngeem, e sempre omem com agral10 os elogios
tio governo da copitania do Ma'-anl1ão. qne se lhes fazem. De ta especie de homens on de inimigos

É muito curiosa a carta, e as instrucções que o marquez em toda a parte se encontram; e v. exc. os achará tambem
dó Pombal deu a esle governador, as qoaes otferecemos no seu governo; aparte-os pois de si, como veneno mar·
aql1i aos nossos lei tore. , e. pecialmente aqueUes, que forem tal. O Espirita-Santo diz que os que govel'l1é\m, devem ter
cbamado para occnpar altos cargos Il<I nossa patria. os ouvidos cercados úe espinbos, só para qna, qnando os

Eil-a: . aduladores se cbegllem a ellc&, os lasli·mem, e os façam afu·
«Justo me parecell, d~pois de quere" v. exc. entrar ins- gentar. Um crime ha em uireito" que os jurisconsultos cha·

truido no seu generalato, sabendo do clima, dos frllctos, vi- mam crime slelional LLS, crime de engano, derivando asua e·
"ere , da jornat.la e do preciso cOll1ll1odo deBa para o seu tymologia daquelle animal stclião qne não mata com ovene·
tran pOl'te, qllO tambem se instrui~se no genio dos povos e no, e só entorpece a quem vê, introduzindo diversas qllan·
em um brove molhodo de governar, e dirigir suas acções tidades e elfeitos no animo: casligue v, cxc. a estes sleliõcs,
com menos ombaraço dos qne acontecer a quem prirFleiro e negue-lllcs attenç:io, para qQ(-) o deixem obrar livre, e fbe
ha-c\e praticar Vara conll.ecCl', e que qoando se cl1ega a fa- não par'alisem os stlntidos, nem o animo. V. exc. \'ne para
zer enhor LIa cousa, é quando tem involuntariamente er- um governo t50 moderno, que é o fIO general que o eonti·
raLlo com <ll1imo de acertar. O povo que v. gxt. vai gpver- nóa a creor: imite ~o primeiro em tudo aqllillo que achaI' ler
no r, é obel1ienle, flel a el-rei, aos sellS generoes e ministros: ido grato ao povo, e ntil ao serviço do rei e da republica;
com 'tas circult1slancia. é certo que ba de amilr a um ge- não altere ~ou a alguma com força, e nem \'iolencia, por·
neral prudente, aliavol, modo'to o ci 'iI. que é preciso muito lellpo, e muito geito, para emendar
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costnmes illyeterados, aincl::l que sejam escandalosos.· O milndil se fazer uma pequena caixa com abertura pilra as
mesmos principes encontram c1ifficlllclades neste empenho: pilrtes meLterem dentro o papeis, po ta em alguma ca a
Tiberio não conseguia tirilr os jogos illicitos e publicos, i11- exterior, cuja chilve li \'. ex . confial'ú de i, para a miln
troduzidos por Augusto: Galbo pouco tempo reinou por dar abrir, e uespachar de noite, p3ra ue milnbã e entre
querer emendar ilS desenvolturas de Nero, e Pcrtinm'l pouco gar êís parte, e não receber requeri monto algum por mão
menos de 11m anno empunhou o sceptro por intentú re- ele pessoa SU:!, que não 'eja a propria ou procuraclor da
formar as tropas rcl3xalias por seu antecessor Commodo! partes.
Com tudo, qU:lOdo a razão o [Jermitte, e é preciso dester- '«Tiranas ns horns do seu precioso e natural descnnço, elê
rar abusos, e destruir costumes perlliciosos, em benefkio v. exc, andiencin, todo os dias, e a todos e em qualquer
de el·rei, da justiça c do bem commum, seja com muita occasião que lhe queiram fall:!r. Das primeiras informnções
prudencia e moderação; que o modo vence .mnis elo que o nunca v. exc, se capacite, ainda que estas venhnm acompa
poder. Esta doutrina é· de Aristoteles, e todos aquelles que nhadas ele lagrimas, e a C:lusa justificada com o sangue do
apraticaram não se orrepencleram. proprio queixoso; por que nesta mesmn fignra podem en-

IEm qualquer resolução que v. exc. intentar observe es- ganar a v. exc.; e se a nature a deu com previdencia dous
ta~ tres cousas-prudencia para deliberar, c1estresa para ouvidos, seja um para omir o ausente e o outro para o ac
dispôr, e perseverança para acabaI'. Não resol\'a v. exc. cusador. Attenda v. exc. e escute o affiicto que se queixn,
com 3ccleraç::io as dependencias :Jrdnas de seu governo lastimado e olIendido; console-o: mas comtudo não lhe de
para que lhe não aconteça logo emenda-las; menos ~ill é fira sem plena informação, e esta CJue seja pelo ministro, ou
dilatar- e para acertnr com maduro conselho, que deferir pessoa muito confidente; para que assim defira \". exc., com
com ligeiresa pnra se arrepender com pesar sem remedio. mndl1l'eSíl e rectidão, sem que lhe uque lugar tle se arre
Quando duviunr, informe-se; pergunte; e para não dar a pender do que tÍ\-er obrado; com este methodo liHa-se
entender o que quer obrar, figure o caso, como questão, v. exc. tambem de muitas queixas \ãs e falsas de muitos
as pessoas que o possam saber, para o informarem em ter- que sem verelade as fazem, con:Jados na prompUdão com
mos. Tambem não quero dizer que P(lf isso se sujeite v. que alguns superiores castig:!m, levaelos da primeira accu
esc. atado B a todos; mas sim que ouça e pratique para saçTIo que se lhes fnf';. Quando assim succeda que n v. exc.
resolver por si o que entender: porque de v. exc. confiou enganem, maOlle castigar o infurmante, e o queixoso, ainda
el·rei o governo, e não de outro. A familia de v. exc. seja que tenha mediado tempo; isto tanto para satisfação ela jus
acousa mnis importante e escolhida, que com sigo leve; tiça e do suu respeito, como para ex.emplo dos que quize
pois por ell:! ha de \1. exc. ser amado, ou aborrecido; e por rem intentar o mesmo. Não consinta v. exc. violencia dos
el1a ha ue ser applaudidoJ ou murmurado. São os criados ricos contra os pob,res; seja deffensor das pessoas misera
inimigos domesticos, quando são desleaes; e companhei- veis; porque de orclinnrio os poderosos são soberbos, e
ros cstimilveis, qunndo são fieis; se não são como elevem pretendem destruir' e desestimiJl' os humildes; esta recom
ser, partiéipam para fól:a o que sabem de dentro e depois mendar'io é dns leis divinas e humana~; e sendo v. exc. o
passam a dizer dentro o que se não sonha fóra; e o mais -é tiel executor ele ambas, comu bom catholico, e bom vassalo,
que, como são tidos por leaes e verdadeiros, acham grata fará nisso seniço a Deos e a el-rei.
atlcnção no que contam, prejudicando muitas "ezes com «Todn a republic::l se compõe de mais pobres e humilde,
mentira a innocencia do accus3ôO por vingança dos seus qLle de ricos e opulentos; e nestes termos, conbeçn ante.s a
particulares interesses. E' muito precisa a boa eleição c!;J maior parte elo povo a v. exc. por pai, para o acclamarem
familia ql1e um general ha de levaI' CDm sigo, principalmen- defensor da piedade, do que a menor-protector das suas
te para iJ America; porque o p;Jiz influe, em qLlasi todos, o temeridades pnra se gloriarem do seu rigor. Pouco impor
espirito da ambição e relnxação das' irtudes, mormente na tará que se estimulem ele v' exc. não concorrer para as uas
ua caridade, r.ujo despreso abre a porta para outros muitos violencias; porque estes mesmos que agorn se queixarem.
males e vicias. conhecendo a jllstiça com que \'. exc. procede logo confes-

«Por mão dos criados não aceite", exc. petição, e nem são a verdade; porql'le a virtLlde tem comsigo a proeminen
requerimento, ainda que seja daquelle de que v. exc. for- cia de se ,êr eX31tllda pelos mesmos que a perseguem e
mar o mais solido conceito; para que não aconteça qne, ti nborrecem. Ha muitos casos que merecendo castigo, pri
sombra da sIJpplica, que vai despida de favor, se introduza meiro ha-de have~ uma prudente admoestação reprehensi
aque se acompanha de empenho e de interesse. A menti- va, ou pela qualidade da pessoa, ou pela naturesa da culpa;
ra veste galas; a verdade não: esta, por innocente, presa-se esta é a 'ocoasião em que v. exc. ha de mandar chamar o
de andar nua; aql1ella, por maliciosa, procura enfeites, para culpado, e com elte sómente, sem outras te~temunhas, re
parecer formosa: e como os olhos se namoram do que vê- prehendel-o, e encarregar-lhe a emenda, com segredo de
em, e os ouvidos do que ou\'em, em taes casos a conuden- correcção, com tanto empenho, que se revelar ou abusar
cia que Y. exc. fizer do criado, e a informação que elle der do conselho, lhe será preciso castigal-o publicn e aspera
do requerimento que apadrinha, quando 1150 obrigue que mente para exemplo dos mais; esta reprebensão deve ser
y. exc. pela sua rectidão offenda a puresa da justiça, pMe cheia de graviclad~, e de palavras moderadas; porque estas
facilmente inclinai-o ,a favorecer o despacho; mas, para que infundem no réo um certo espirita de pêjo para emenda, e
assim não succecla (que:! experiencia é a melhor mestra, e respeito para com v. exc. a cuja autoridade em muitas oc
oprimeiro documento para o acerto) dissera a v. exc. que casiões e mais eflicaz a moderação com que se reprebende,
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do que a severidade com que se castiga: o concerto da mo- conta dos padres revoltosos, inimigos communs do Estado.»
do nos occasiões faz uma suave harmonia e este o mando No meio d'estas luctas recorriam os padres por qualquer
c a obediencio. motivo, ás vezes até bem pueril ou insignificante, ao maior

«Nuoca v. exc. trate mal de palavras nem acções a pes- ca tigo, que tem a igreja, a pena d'excommunhão.
soa alguma dos seus subditos, e que lhe fazem requeri- Para quebrar esta arma foi publicada a lei de 18 tle ja.
meoto: porqne o superior deve mandar castigar, que para neiro tle n65, e remettida a Joaquim de Mello com ordem
isso tem cadeias, ferros e omciaes que lhe obedeçam; mas expressa de a executar á risca.
nunc,a deve injuriar com palavras e affrontas, porque os ho- Mais desassombrado com estas e ouLras providencias em·
mens se são bomados, sentem menos o peso dos gri'lilões [lreben leu varias viagens, indo ao Icatú, São Bento de Bal·
e a privaç,ão dá liberdade, que a descompostura de pala- sas, Alcantara, Guimarães, Aldeias-Altas, Brejo e Tutoya.
vras ignominiosas; e se o não são, nenhum fructo se tira Mandou explorar e foi em pessoa examinar os rios Mu-
em profedr improperios. nim, Itapecurú e Pindaré.

«Quem se preoccupa das suas paixões faz-se eSC1'(lYO del- Para substituir o bis[lo, então ausente, nomeou o gom1

las, e descompõe a sua propria authoridade. no o padre dr. Pedro Barbosa Canaes, que em breve tempo
«Mostre-se v. exc. em todos os momentos de paixão e esposou todos os odios contra o governador, peJo que foi

tle perigo, superior e inalteraval; porque com os dous at- posto em temporalidades, sendo por esta razão, por ordem
tributos de pmdencia e \'alor, o temerão os seus subditos. regia de 9 de agosto ele '1760, chamaLlo a LisboJ}, para on·
Teuba por tlescredito, como superior, provar o seu poder de partiu no navio São Luiz á 2·1 de agosto de 1770.
na fraqueza dos miseraveis pretendentes. Só tres Divinda- Serenada esta nova tempestade, continuol:1 elle a cuidar
des sei que pintaram os antigos com os olbos vendados, dos interesses da capitania.
signal de que não eram cegas: mas qu~ elles as f:.lZiam e 0nando tomou conta do governo, não havia quartel, nem
adoravam: ba nm Pluto, Deos da riquesa; um Cupido, Deus bospital, nem armazem de artigos bellicos.
do amor; e uma Astréa, Deusa da justiça. Negue v. exc. Achou sim armas e patronils estragadissimas e as forta-
culto a stlmelhantes Di\'indades, e nunca consinta que se lezas a de~abarem.

lhes erijam templos e se lhes consagrem votos pelos om- Tudo isto lbe mereceu muito cuidado, mormente quando
ciaes de el-rei; porque é prejudicial em quem govel'Oa ri- recebeu a ordem, firmada em 1-[ ele fl:wereiro de '1762,
quesa céga, amor cégo,-e justiça céga.» «d'estar prompto todos os dias para um comb~Le, visto n

O governo tle Joaquim de MeJlo foi crcador e deixou pro- dec1:lração de guerra entre Portugal e Hespanba."
vas de seu zelo e dedicação. . Redobrou de exforços, e, como Leooidas, resistiria se

Embora carregado tle annos e coosumido por molesti'as, fosse atacado, não cuidando do [Jumero insignificante da for·
em[lregou-se constantemente oa gerencia dos negocias pu- c,a sob seu commando.
líLicos. Felizmente quando se desvaneceu esta I1nvem negt'a, pou·

Com o pouco dinheiro, que rendia o almoxarifado, «via· de elle realisar, sem dispendio dos cofres publicas, a paci·
se obrigado a contrahír em[lrestimos com a companllia de ficação, descida, e estabelecimento de algumas tribus de in·
commercio, aam de [loder pagar aos filhos da (olha.» tlios, como fossem os Gamellas, os mais brotos de totlas ns

A capitania ainda e tava estremec;ida com .a expulsão im- tribus, [lara o logar Lapel/a, o que se intentava !la moito
prudente e precipitada dos jesuitas. , tempo, sendo ~or isso louvado por sua magestade em oili·

Como é sabido os bens LI estes ou furam arrematados em cio de 30 de abril de "757, ordenando-se-Ihe n'essa me,
!la ta publica, ou entregues a administradores pOllCOS zelo- ma occasião, que em todas as povoações d'inclios se creas·
sos. sem escollas, «onde aprendessem a doutriu;;l chrisLã, a lin·

As suas altleias foram constitllidas em villas ou lugares, gua portugueza, a civilidade e tracto das gentes.»
e por isso tiveram parocllO e directores. Muito cuidou da lavoura, já animando os agricultores, ja

Pouco corrsciencio os uns e outros buscavam somente ti- pedindo proviclencias para a côrte á favor dos seus gene·
rar o maior locro pos ivel dos pobres indios. ros, e já fioalmente collocunc!o-se ao lado dos lavradores

Os directores suscitavam conQi~tos com os parocbos, e contra a exorbitancia dos fretes, exigidos pela companbia do
o tes longe da prudeneia mai agravaval~a situação, toroan- commel'cio, então a unica monopolisadora de tudo.
do- e notavois entre elles o vigarios do l\'learim, do Icatú e O amor da lavoura o le\'ou algumas vezes a Guimarães
do Tury-assú, pela sua" immol'aliclades, l'oubantlo as ,mu- e Mearim, Munim e Itapecurú, não só para dirigir e enca,
Iheres e as [ilhas cios indios, e o de Guimarães pelo espirito minbar os lavradores, como tambem para all3ntal-os no meio
do sordido iotere se, que sempre mostrou. do seu desanimo.

O bispo de então, inimigo do governador colloca\'a-se ao . Não sabemos como combinar este amor pela agricultnra,
lad dos padre, não ouvindo as vozes da razão e da jus- com o que o coronel Lago diz na soa EstatisticCL a pago
tiça. 50-baver mandallo este governador em 176,1 o major de

eguiu- e lI'isto uma 111cta, bem lOgloria, que se acabou milicias Antonio Ferreira queimar o engenho Rebeca, de fa·
por er uhamado a Portugal o bis[lo, alguns frades do Car- zer aguardente, no districto de Guimarães, pertencente n
mo, padr ,con go , e até seculare e em consequencia de Jo é de Brito Freire, que fugiu e abandonou os seus bens,
l'ecommcodar sua maJestade em 'lO de abril de '1766, «que quando ainda em cima de tudo isto o quizeram prender.
vigia s cuidado amente o go emadOl' c continu:ue 11 dar Nem o coronel Lago e nem nós acbamos registada esta
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1763- 1772.

Fe"R,ando III. CosII' de i!tlu.'yde Te'íve.

Alcaide·mór e commeudador de São Mamede de Trovisco da Ol'dem d.o Chl'islo,
coronel de cavallaria do exercito, governador o capitão-general,

Do conselh!} de sna magestade, rommendadol' da ordom de S. Bento de
São Thiogo, coronel de cavallal'Ía da pl"(l~.a d' Almeida, senhor dos conselhns de Bayão

eSão Chl'islovão de Nogueira, governador e capil.'io,general do Estado do Grão
Pará, Maranhão, Rio Negro e Piauhy.

ordem, porem aqnelle conheceu um nela de Bt'ito Freire, emplar impresso ou manuscripto, sendo e-ta falta lle ordi
que isto narrara, o que lhe fez suppôr, a vista dos prece- nario aggravada com a perda dos papeis da propria admi
dentes de Joaquim de Mello, que para esta destruiçãB" rece- nistração colonial, extraviados nas repetidas transferencias,
beu elle oruem especial da Metropole. qunl dos archivos se faziam do Pará para o Maranbão e \ ice-

Acapitânin dirigida com tanto cuidado não podia deixar veesa.
de llorec,er e do omcio deste governador, dirigido ao gover- Tempos houve em que se não faziam registos, e de mo
no de Lisboa no dia 29 de agosto de 17G8, se conbece, que do andavam as cousas, que este gO\ ernador partia para
jil D'esse anno tinham partido do porto da cidade de S. Luiz a côrte levando todos os papeis do seu tempo aOm de que
«OO1'e navios, e todos levaram a maior remessa, que se Li- da sua vida e feitos não ficassem documentos e nem.vesti
nba feito d'esta terra, liavendo ainda carga para mais dous gios.
narios, pois n.os armnellS da c.ompanhia ficaram muitos ef- No PariÍ muito elle fez, e quem quizer applicar-se ao es
feitos, e diariamente êbegavam mais.» tudo de sua administração abi, pode consultar e com muita

Nos artigos A li. il, A1'rOZ, Aviario, Ampapahy, Cajzteiro va ntagem o Compendio das E1'as do incansavel e estudioi3o
Julaiciva, e Junta de justiça já dissemos o que elle fez Sr. Baena, que tanto trabalhou a favor da historia e da geo
abem d'estes ohjectos. graphi~ do Pará, e infelizmente ainda os paraenses não tri

butaram á sua memoria uma homenagem publica, que sirva
de prova de gratidão, e de incentivo a outros, que se quei
ram dedicar a enfadonha e trabalhosa lida de revolver ar
c.hivos antigos.

Cortando esta pequena digressão, a que nos levou o es
[Jirito de justiça, sem qoc:rer com tudo atirar a mais leve
o[fensa aos Paraenses, a quem estimamos por muitas rasões,

Nos paços da camara municipal dá cidade de Belem, no continnemos.
Parú, receveu elle, no dia 114 de setembro de '1763, o bas- Por ordem regia de 20 de agosto de 11772 foi o governo
tão lIo gO\erIlo das mãos do seu antecesso!' Manoel Bernar- do Marqnhão constituído independente do do P-ará, ficando
do de Mello e Castro. aquelle ·com um gorernador e capitão general.

No dia 25 de novembro seguiu Mello e Castro para Lis- Ordenou o soberano, que o governador do Pará marcasse
boa em um navio de gner:'a, onde tarnbem foi o bispo do os limites das duas capitanias.
Pará, obedecendo nssim ~\ ordem regia. Em obediencia applicou-se elle a e.te estudo, e designoll'" ,

Nada ba, que mencionar-se, pois durante o governo de o rio Tury-assú como linha divisaria do Maranhão e Pará,
Femando de Atayde esteve diriginclo os destinos do Mara- quanto ao secular.
nbão o capitão-mór, e depois govel'Oàdor, Joaquim de i'liello Este governador aCCllSOU, ainda em Maranhão, o conse-
oPovoas, com o qual já nos occupamos laF-gamente. lho ultramarino de deleixo, ignorancia, grosseria, má fé, pa

Terminou o seu encargo em 21 cle novembro de '1772. tronato, e corrllpção, e afinal quando recolhido a Lisboa
fez parte d'esta corporação que elle cobri u de tantos op
probrios I

N'este acto de desespero teve entre outros por compa
nbeiro a Fernando Pereira Leite de Foyos.

1772-1780, JOllquinl IEe Hlello e POl'O"•.

1775-1779.

Capitão gencI'al do estado do ~Iaranhão e Piauhy, independcnlo do do Pal'á.No dia 21 de novembro de 1772 na cidade de Belem,
no Pará, tomou posse cio governo que 1M foi entregue pelo
seu antecessor perante á camara municipal.

Não cnconteamos nos registos da secretaria do govemo Por ordem regia de 20 de agosto ele 1772 foí constitui-
cousa alguma digna de mencionar-se. do independente do do Pará o governo do Maranhã'o, dan-

Parece-nos, que houve ou descnido ue se registar a cor- do-se á este llm governador e capitão genernl.
re pODdencia omcial, ou que esta desappareceu. Depois de le-r Joaquim de Mello governado esta capita-

NiDgnem se admire d'este desleixo porque- em muitas Dia por mais de dez annos, por carta regia de 18 de de
cartas regias a pl'opria côrte conf~ssava, que c,erlas repar- zembro de ni2 foi' «pelo seu zelo e presLimo nomeado go
lições careciam de regimentos, ou os tinham mnito confq- vernador e capitão general de Pernambuco, para succeder
sos e desordenados, c algumas home com effeilo, que cbe- a Mancel d~ Cunha Menezes», transferido no mesmo posto
garam a ser extinctas sem nunca os possuirem. para a Babia, sendo escolbido pClrn succedel-o na capitania

D'isto resultav, procederem os fl1nccionarios ordinaria- do 1aranhão o cidadão Clementina Pereira ti'Aseredo Coi
mente a esmo, por mero arbitrio, on gl1ian(lo-se, quando tinho.
muito, pelos regimentos emprestados de repartições seme-' A' 29 de abril do anoo seguinte respondeu Joaquim de
Ihantes. Metia dizendo «estar prompto de todo o pl'eciso para fazer

Odescuido n'este particular era tal, que de muitas das aquella jornada, que lhe disseralal os praticas do caminho, a
leis em vigor não havia ás vezes nas colonias um unico ex- quem consultou, ser de 70 a 80 dias.»

Diee. n, 1-35.
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1784-1787·

1787-1792.

Do consolho do sua magestado, govornador o capitão geuoral.

Fel'r.cnlclo Peloeil'c, Leite ,Ie FOYOB.

(PalO antonomazia o CHALLO VELHO).

Commendador da ordom do Christo, do conselho de sua mageslade fide·
Iissima, marechal de campo dos seus exercitos com o gorerno do CasleHo de Sãe Fi·

lippo da Barra do SUluhal, gororllador o eapitão·gouOl·al das capitanias
do Maranhão o Piallhy,

1779=1784.

D. Antonio fIe Sc,lles No"oJaI4"~

Do conselho do sua magestade, govornadol' e capitão·goneral do Eslado do
Maranhão, o P,auhy.

Reconsiderada esta re olução, por carta regia de () de daro, foi este cbamado por carta regia de 23 de maio de
junho de 1773 doi elevado de capitão-mór do Maranhão a H83.
governador e capitão general da capitania, que foi sua ma- Era vaidoso e pouco justo. Sendo crescida a colheita do
gestade servido crear de novo unindo a elIa a do Piauhy, arroz em 1783, devilla uni~aménte ás providencias, aclivi·
desmcmbr5ndo-a uma e outra do extenso governo da capi- dade e anin~ação do seo antecessor, não se pejôu elle de
taoia geral do Gram-Pará, a que foram sugeitas.») dizer para Lisboa-aque se desvanecia d'estes prosperos

Tornou posse em 29 de julbo de 1775. resultados de suas fadigas.)
Corno não se lhe declarasse na patente assignada pelo pu- Em 13 de fevereir9 de 1'Z..8~ deixou elle o governo.

nho regia no dia 28 de setembro de 1774. o soldo, que de- A' presença da rajnha subiram seis representações daca:
via vencer, foi obrigado a dizer em oflicio de 28 de julbo mara e de varias p:Jrticulares contra este governador.

•de 1775 para o governo de Lisboa «que se via impossibi- Mandou ella ao ouvidor nomeado para a c~pitania do Pi·
litado de poder subsistir, porque não tendo outra cousa auby José Pereira da Silvn Manoel, por carta regia dalada
mais, quo o seu soldo, rogava que este Ibe- fosse marca- em Sahalen-a de lJlagos a '17 de fevereiro de 178l~, dque
do. J) apenas chegasse a Maranbão tirasse uma devassa do proce·

Já largamente descrevemos os importantes seniços, que dimento d'este governador, sem limitnção de tempo e nem
aqui prestou Joaquim do Mello, e por isso é ocioso dizer, determinatJo numero de testemunbas.»
que elIe continuou a fazei-os o'esta nova pbase do seu go
,'erno.

Em '18 de julbo de 1777 expôl á metropole. que gover
nava o Maranhão bn '16 aonos completos, e· por iSSQ instava
pelo seu successor, afim de retirar-se para Lisboa, o que
só conseguio em 6 de novembro de 1779, passando ns re- Nomeado a 'lO de novembro lle ,1783, p:lrlíu de Lisboa
deas do governo a D. Antonio de Salles Noronha. a 23 elo mez seguinte, aqui cbegou a 10 de fevereiro, e tl'e5

dias depois tomou posse do governo. dando parte de tlldo
isto para Lisboa a 7 de março do mesmo ann.o de '!7Sq..

A 13' ele setembro o1Iiciando para a côrte, e relacionan·
do o quo achou no arc.hivo disse «eis aqui ndo o que achei
n'esta secretaria, digno de dirigir a v. exc., a quem não se·
rá occulLo, que passnndo a capitania do Gram-Parà a ser

PnrLindo cle Lisboa a 14 de setembro de oJ77~ aqni che- cabeç:l rl'estn parte fl'America pnra a secretaria d aquelle
gou a 4 de novembro, tomou posse no sabbado 6, e deu governo se transferiram todas as ordens antigas, qne ema·
parte d'isto para a côrte em omcio de 22 do dito mer, e navam da côrte a esta capitania, que era entãõ a capital do
anno. Estado, e n'esta secretaria não ba ordens, avisos ou carla3

Parece que não er;} abundante de meios de fortuna, por regias, qu~ sejam anteriores ao tempo em que governou es·
que em carta regia de 23 de julho de '1770 foi declarado ao ta capitania Luir, de Vasconcellos Lobo.»)
provedor da fazenda ela capitania elo Maranbão e Pianhy, ]!"is confessada pela'historia a rasão de' muitas lacunas e
que por decreto de 11 do dito mez se lbe tinba mandado claros, que se encontram em varios artigos da presente
adiantar a quaotia de 1:4.00~OOO reis, afim de ser descon- obrn.
tado dos seus soldos. Por falta de núração de muitos factos, não podemos es·

Solicitou immedintamente providencias e com urgencia clarecel-os ou apl'ofundnl-os; co,m tudo no arcbivo da cama·
para a prompta creação do real erario. ra ecclesiasticél, e n'outros papeis oflicines acbamos com que

Não foram tranquillos os dias do seu governo, por qne supprir muitas faltas anteriores ao tempo mareado por Jose
principiou a luctar logo com o senado da camãi'a. Telles.

Todos os dias suscitavar\1-se conflictos, e de tal modo se Pedimos aos nossos leitores, que consultem no artigo
irritaram os animos de parte a parte, .que o ,governador re- Bis1JOS a viela de D. frei Antonio de Padua e Bellas, onde
solveu mandnr prender os camaristas em algumas forla- acbarão descripto lnrga e minuciosamente em graode parte
lezas. o governo de José Telles da Silva.

Creav3 couflictos com ordens imprudentes, e entre ellns
merece e pecial menção a que em 8 de março de 1783 deu
;j camara prohibindo-lhé, que emprestnsse os adornos da
casa, em que celebravn as uas sesslies, como era de cos
tume,' u urpando Clssim allribuições alheias.

Era muito iraschel, e por isso pouco attencioso, muito
principalmente com os que se nchavam sob sua jurisdicção.

Não se deu bem com a magistratura, e em resultado de
ardentes ~ontestações suspendeu o juiz de fóra dr. José Tomou posse do sen govemo a .. 7 de dezembro de '17Si.
Tbomaz da Sitvn Quiõtanilba, e queixando-se para Lisboa Não deixou registo algum de sua correspondencia om·
do ouvidor Julião Franci,co Xavier da Siha Sequeira Mon- ciall
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1792-1798.

Do con.olbo de slla magesLado, LenenLe-coronel dos SOIlS exercitas, governador
e capitão-general das capitanias do Maranhão e l'iaullY_

No livro n. 10 dos olficios ao ministerio '1798 a '1802, servia para nutrir o orgulbo proprio dos habitantes do meio
exIstente na secretaria do governo, está registado um offi- dia e destruir os laços da subordinação politica e civil, que
cio do carJitão-general D. Diogo de Sousa, em que asse, era devem ligar os habitantes das colonias à Metropole I»
isto a' côrte. Comtndo teve admiradores, ou bajuladores, e, custa-nos

É impossivel portanto saber-se directamente o que elle dizeI-o, entre o senado da camara, então grande elemento
por aqui fez. de poder, e ~empre representante do povo.

Passou 'Pelo desgosto de perder sua consorte no primei- Mandou tirar o retracto de D. Fernando de Noronha e
TO dia do anno de t778. pretendeu collocal-o na sala principal, onde celebra, a suas

Cbamava-se D. Mílria- Rita de Sousa Salema Saldanba, era sessões.
natural de Lisboa, e tinha 30 annos pouco mais ou menos. Em 16 de fevereiro de t796 D. Fernando omciou á ca-

Sepultou-se na Sé, segundo o assento, que vimos na ca- mara dizendo «que não podia aceitar a distineção, com que
mara ecclesiastiea. os benemeritos camaristas intentavam colloear o seu retrac-

Em!f de janeiro de 1790 reprehendeu acamara .porque to na eamara, visto emanarem do poder supremo essas bon-
nos dias do Augusto Nascimento da Rainha, e na primeira ras.» .
oitava do Nascimento de Nosso Senbor Jesus Christo não D. Fernando tinba sem dl1vi-da muitos amigos e grandes
foi a palacio, na forma do costume, alterando e perturban- protectores em Lisboa, porque poude conseguir o benepla
do os antigos estabelecimentos e formularios até hoje pra- cito I'egio par3 esta de1l.lonstração de apreço, já ha muito
ticados desde a creação desse mesmo sen3do, ficaodo na in- probibida.
telligencia de- que tornaodo a faltar ao sobredito estabeleci- Em ,16 de agosto d'esse mesmo anno officion à camara,
menta e pratica immemorial procederá contra elles cama- dizendo, «qlle expôz a sua magestac1e as razões, que teve
ristas como perturbadores do socego publico, instrumentos para não acceitar essa honra, e em resposta teve a carta re
ecabeças de revolução, e como infractores do respeito e gia junta, qüe enviavà à mesma, cojo conteodo ignorava.»
obediencia deviLla ao imminente lugar, que occopava.» Era a licença tão almejada, e nesse mesmo dia agradeceu

Foi durante o seu governo, que por carta regia de 11~ de elle á córte a1Jenigniclade com que accedeu ao pedido da
janeiro de t 790 fi~ram os governadores tenelo de ordena- camara para este fim.
do 3:600~OOO reis, sem p_erceberem mais os emolumentos, Assim mesmo governou esta infeliz capitania até (j de ou-
aque tinham direiro até então. ' tubro de '1798.

Finalisot1 o sen governo a fq. de setembro tie 1792. Retirou-se para Lisboa, porem ainda em relação a elle
se deram estas occurrencias.

Por carta regia de 30 de setembro de ·1798 foi ordenado
todo o auxilio ao desembargador Joaquim Antonio ti'Arau
jo, fJue vinha devassar de D. Fernando, do ouvidor João
Pedro J'Abreu, e do coronel Anacleto Henriques Franco,
o primeiro _por causa do seu governo, e os dous ultimas

Foi nomeado por earta regia de 17 de maio de O!H. Sa- pelas despezas excessivas com a edificação do quartel, que
biodo qe PortLl.gal a 28 de jult.o do anno seguinte, só aqui D. Feroilndo m;]n-dou principiar.
cbegou a 11 de setembro, tomaodo posse a B do mesmo Baixou ootra carta regia c-oln data de 13 de outubro êli
mez e aono. • zendo, «que a devassa poJia ser sem limites de tempo e de
-Sua correspondencia existe copiada nos livros 7, 8, e 9, testemunbas.»

olficios ao rmnisferio, existentes na secretaria do governo. O que deu origem a estas cartas regias foi a queixa dada
Parece incrivel, ao ler-se os seus e,criptos, que viesse de contra o primeiro por José Paulo \f[on o S3rclinba, formu

Portugal presidir os destinos c\'esta capitania um homem tão lada em varias capitulos d'accusação, e olIerecida em nome
nescio, estúpido e pedante como este I dos babil30te do Maranhão.

Muitas vezes lê-se, e não se-entendo a soa corresponden- Terminada .a devassa, foi remettida ao conselllo ultr3ma-
cia, outras vezes lamenta-se o tempo perdido em lêr pueri- rjno, e, depois de ouvido o p'rocurador da corôa, julgou
lidades; a "aidaM, a ignoranc.ia e a estupidez ahi se osten- sua magestade «mentirosa a accnsaçiío, fabricada temeraria- 
tam com toda a sua força n'esses escriptos, que o deixaram mente pela intriga dos denunciantes, inimigos cio syndica
tão miseravelmente recommendado ~l posteridade. do, e tendo reconhecido a innocencia d elle lhe permittia,

Para se fazer ideia do que elle era, lei3-se a e::cpccliçào que lhe viesse beijar a mão real, e o nomeava para gover
(10 ArJ;U?f, pago 20«., e ver-se-ba como se deixou illudir tão 03dor d'Angol<J.))
miseravelmente. Foi esta decisãà por "arta regia de 20 de setembro de

Se ainda fossem necepsarias provas de su~ inr,pcia, b3sta- 1800 aqui cumprid3 por D. Diogo de Sousa a ~i ue ja~ei

va tão somente o dizer-se, que em omcio de 14 de agosto 1'0 do anno seguinte, e n'e se mesmo dia lançada nos regis
de 1795 dirigido ao governo da 1\Ietrüpole, informou elle tos da camara municipal pelo escrivão Manoel Corrêa de
contra o pagamento, que de seus ordenados requeria o Faria.
professor de pbilosophia «por não ser conveniente que aqui Ainda em 3 de dezembro de 800 D. D.iogo partecipou
uouvesse mais do qLle a cadeira ele grammatica latina e a de ao ministerio, « que bavia mandado registar nos livros
lêr e eacrerer, porque o abuso dos estudos soperiores só competentes da junta (la fazenda, da camara da capital, c
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1798-1904.

19. Diogo fIe SatiSfi.

Do cOl13clbo do princiJlc regeole. goyel'nador c capitão·general do Ma·
ranhão c Piauhy.

das villas da c.1pitania a provis~o regia, declarando innocen- l\1mm11ão nos liuos compeLente~ o rigario da Sé ManDeI
te cste governador,» o que nuuca se praticou para com ou- Teixei ra Trarasso.
trOE. \

No dia 30 de julho de 1799 o coronel de milicias Ayres
Carneiro Homem Souto- Jaiôr requeren ao bi po, enUío D.
Joaquim Ferreira de Carvalho, dispensa p:lra que sua filhn
D. Anna se casasse, sem prececlencia de banbos, com o ex
governador D. Fernando de oranba.

Para este fjm iJpresentou ao bispo uma carta particular e Ach:l\a-se ú frente'dos destinos da capitania de Maçam·
uma procuração, tudo feito pelo proprio punho d'e D. Fer- bique quando foi removido para este gorcrno por decreto
nando. de 13 ele janeiro de 1798.

O prelado negou-lhe esLa graça «depois de considerar O governo da !\fetrorele dirigiu-se eiU 13 de outubro de
com o governador D. Diogo de Sousa todas a? circumstan- ,1798 ao senado da camara da cidade de S. Luiz pnrLicipan.
cias relaLivas Cl esta pretenção.)) do-lhe esta nomeação, e erdenando-lhe, qne désse posseao

O coronel Ayres, homem do posiçãO e fortuna, e habitoa- nomeado, apenas se apresentasse «havendo por sopprida
do aluctas, como se poderá rerincar na vida ele D. frei An- por essa Oflrta regia a patente, qoe devia tirar.»)
tonio de Padua c Dell:1s, não esmoreceu com esta contrarie- Antes c1 esta foi expedida a provisão regia de 4' de oa·
elade. tu!Jro do dito anno, que ordenava o mesmo á camara «e'm·

No dia 3 de agosto pretextando molestia gróve n'outra bora se uesencaminbassem as cartas regias, o que beni po·
sua filha, chamou o parocho a soa.casa, e nbí celebrou clan- dia acontecer.»
destinamente o c.asamellto. Só parece que receiava-.se. alguma opposição ilS ordens

Seguiu-se d'este acto grande desgosto ao bispo e ao go- regias, ou então, o que é mais provavel, que lJavia ardente
vernador. desejo de acabar-se com o gOY(3r!10 do seu inepto antcces·

Abriu-se logo' uma devassa, o paI'ocho foi suspei}so, fize- SOl':

ram-se algumas prisões depreendas pelo Yig~rio geral, S3- Foram desnecessarjas taes precauçõ~, porque já no dia
modo apenas com homenagem concedida pela jurisdicção 6 el',esse mesmo mez e anno havia elle tomado posse, tendo
ecclesiastica José Joaquim da Silva Rosa e D. Maria Joaqui- feito seu transporte pela Babia, segundo se collige ria pro·
na Belfort, testemunhas do casamento. vi ão regia de 29 ele dezembro de 1798.

De tudo isto D. Diogo de Sousa deu parte ao ministro DUl'ante o seu governo os- corsa rios f!'ancezes fizeram
D. Rodrigo de Sousa Coitinbo, por offieio de Hj d'e,sse moitas depredações nas aguas cresta capitllnia, tornando-se
mesmo mez. notavel a presa da sumaca N. S. do Livramento; feita na

O casamento foi valido, pouco depois d'aqui partiu para Babia de São Marcos no dia 8 de janeiro ele ·'1~99.

Lisboa essa senbora. a reunir-se ali ao seu esposo, e onde Correu sobre ella o corsarío, e disparou-lhe mais de 20
apos longa rida falleceu não ha muitos :mnos: tiro.s, embora já estivesse protegida pela bateria do Forte

Comtodo o minister-io julgou, não sabemos com que fun- da Ponta ll'Areia.
damento, crimil10sa a familia de Ayres Carneiro e casti- Beceiou-se até, que os corsarios fossem saquear a villa
gou-a. da Parnahiba, guiados pelos praticos, que aprisionaram na

Chegamos a este conhecimento pelo omcio do governador 'sul11aca tle Simplioio Dias da Silva.
e capit~o·general D. Diogo de Sousa, datado em 30 de maio D. Diogo apressou-se em mandar para ali 4 peças d'ar·
de '1800, participando «haver comprido o aviso de 22 de Lilbaria ,por mar, e 30 soldados por terra.
norembro ue 1799 mandando degradar paI'a a, sua roça to- Acha-se a sua corresponclencia oflicial, que te\'e prrncipio
da a família do coronel Ayres, como lJonstava do termo de a 2() ,de outupro de '1798 e fim em 26 de março de ·180q,
intimação e apresentação feito pelos oficiaes da ouvedoria, na' secretaria do governo cl'esta provincia, nos livros '10, II
que acompanbaram a dita familia.») e 16, sob o titulo ",Officios ao ?ninisterio 1798 a 1802,

POl' uns autos, sob a era de 1812, ex.istentes na camara ·1799 ú '1801" e.1802 à '1804·.)) /
ecclesiastica,>soubemos que D. Fernando, já em Lisboa on- Por ella se conhéce, embora com muitas interropções,
de se achava sua mulber D. Anna Joaquina Carneiro Souto que não foram tranquillos os dias do seu governo.
Maior, em 7 de outubro de 1811, de tarde na igreja de S. Não era elle tambem muito justo e prudente quando 3\'3'

Bartholomeu, em presença do parocho Antonio José da Fon- liava os seus adversarios.
ceca Barro, sendo presentes como testemunhas os desem- Entre outras provas exhiuimos uma, que acbamosna pago
bargaclores da mesa da consciencia Ignacio de Carvalho da 33 do livro da correspondencia official, relativa aos aflDOS

il\sira e Joaquim José Guião, ractificoll o seo mau'imo- de 1798 a 1802.
nio, contratlido por procuração em 3 de agosto de 1799 É um omcio elo governador dirigido a D. Rodrigo de
em Maranhão. Sousa Coitinho, datado em 23 de novembro de 1799, onde

Foi isto ordenado por despacho de D. Antonio Caetano dizia ter Antonio Belfort ,construido um navio chamado An·
Maciel Calheiros, arcebispo de Lacedemonia, e vigario ge· tonina, «o qual servia só para provar a sua falta de conhe·
ral do patriarehado de Lisboa. cimeptos, e inutilidade das loucas despezas com que este

Em 27 de janeiro de 1812 abriu o respecLi\'O assento em homem fatuo ia arruinando o seu patrimonio. D-
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IS06-1809.

(1)07' alcunha o CADRINHA, 1)01' sel' muito 17w7'eno)

Tenente-coronel de C<~l'3lJal'Ía. cOJ11mendado,' da ol'dem de Ch'risto, governado,'
n capitão-genoral, &c.

Capitão do fra~ata da armada roal, do conselho do pl'incipe regente, goyer- •
• nador e capitão genoral &c.

Depois de involver-se n'este facto da yida intima ou par- Em 7 de junho offi("iou ao ministro Yi conde de Anadia
licnlar, ql1~ devia estar fóra de SlJas oprceiacões, accre~cen- fazendo uma mllTa[!ão do que encontrou n'esta ciJadc e di •
L1, «que cedendo ás suas importunações lhe eleu'licença de se, aque a primeira vista lançada 'sobre esta capitania, que
.ir a Portugal moslrar mais um p:-ojecto ridiculo d'uma ma- por muito tempo foi assolada por faeções e intrigas, e então
qnina hydraulico, capaz de lera r qna\quer massa d'agua a reduzida ao estado de tranquillidacle e socego, mostrava
Iodas as alturas pedidas sem ser animada por potencia al- evidentemente,o quallto trabalhou D. Diogo de Souza, e com
guma exiema.» que zelo e acti,'idade se empregou em procurar o bem d es-

o dia 26 de junho de 1801 participou para a côrte «o tes poros, e em pôr esta co:onia n'um estado total, que
d6 prazer com que ha alguns mezes a esta parte via altera- querendo s. exc. propÔ!' a sua alteza real os planos, que o
da a'tranquillidnde publica, que 3qui se gosava, e que es- dito gener;)1 emiou ~í sccrétnria da côrte, e merecendo alies
tava di l)o'sto a usar da vara de fe'r'ro, que a sua aulori- a regia npprovação, pnra pCl'fciçãu da dila colonia só lhe
dade Ibe permiLtia.» era necessal'io força e conhecimentos para paI-os em pra-

Contam- e d'elIe moitas actos arbitrarios e despoticos, Lica.»
eentre estes citaremos o seguinte. Acreditamos aotes, que isto foi co'l'tejo feito 30 sen anle-

Exi tia n 6St<.1 ca.pital um sapateiro pobre, porem honra- cessor, e quem sabo, se entre elle não bouvo combinarão
do, Ch3mado poli] barrcgã de D. Diogo, e como não lhe para qne so dissipassem <lssim as má., impre _ões, que con·
apromptasse um [J:11' de s<Jpatos para o dia, que ella que- tra ollo havia em Lisboa. .
ria, foi preso, levado ao Haluarte, e ?bi amarrado sobre nma Na sua corresponclencia nada encontramos digno de men-
peçá, foi castigado com chibatadas I c,ionar-se.

Um mancebo de boa familia, porque procorou requestar O seu governo tOYC fim em 7 de janoiro ele '1806, Vide
uma de suas amantes, foi c.hamado a palacio, e depois de Arsenal, Bomfim e raccina.
reprehendido, CJIJ(1Ddo já se retiraya, quatro soldauos agar-
raram-no e no quintal o açoitaram I n. P"B1I1cisco tle jP.8eUo lfLtUloel ti" Cuullu'n,

Um moço do côro foi recrutauo e preso a bordo d llm
na\'io do guerra sem respei to ús suas ordens ecclesiasti
cas: ainda boje "ire, e é o l'éverendo vigario Cypriano Al
\'CS Vianria.

Finalmente cm '10 Je junho de 1804 findou o seu gover
no, e a 23 do mez seguinte partiu par::l Lisboa a bordo da Nomeado por carta regia de 12 de setembro de -1805,
charrua ele guerra « Principe da Beira» portadora do seu chegou u esta cidade a õ e tomou posse a 7 de janeiro do
successor. anno seguinte.

E com tudo isto, n'uOJa gazeta, o Censor, CJoe aqui se Foi seu secretario o dr. Joaqium José Sabino, que aqui
imprimiu em 3,1 de março de 1827, se disse, que adurante falleceu occupando uma cadeira no tribunal da Relação.
asua administraçTIo viveram os governados felizes e tran- E' muito difficil o escreyer-se a viela admini traLiv,a d'es
quillos, e ate quasi livres de demandas, pelo que se 'Il1e cba- te governador, porque quand9 d'aqui retirou-se levou toda'
mau mestre de gOL'erl1ar.» a correspondencia omeia!.

Nos 3rtigos Arsenal, 19uarà, BaMa de 8. lIJarcos, l/ha. O major João da Matta de Moraes Rego, escrivão do .iniso
de S, José, Jardim, 11Ja1wcá, e Vaccina r:,onsignamos al- privativo dos feitos da fazenda, encontrou no seu cartorio

, gumas linhas aind::l a respeito d'este governador. uns volumosos autos de syndicanci(t, a que procedeu o de
sembargador cbanceller da Relação Antonio Rodrigues Velo
loso de Oliveira, em virtude da cart" regia de Hí de junIJo
de 1813.

D'elles aproveitou-se o referido major para elaborílr uma
1804-1806. 1I1emo1'ia que intitulou «Synopsis bistorica da administra-

Na carta patente de 20 de dezembro de 1803, pela qual ção d'este capitão-genera1» a qual principiou a estampar no
foi nomeado se vê, «que al.tendend~ sua magestac1e ao que jornal P~tblicador, e depois na Actztalidade.
lhe representefu Ayres Pinto de Souza, nomeado para o go- A principio satisfeito com tal achado for;nos nós o pri
vemo do Mar3nhão, respectivamente ao estado de sua sau- meiro, que no Pl./.b1ica(lor n. 229 de 1867 animamos o seu
de pelas molestias chronicas babituaes, que pa.decia, bouve auctor a proseguir D::l sua ideia, como luz brilhante que ha
por bem dispensaI-o, nomeando capitão-general d'es'ta ca- via de esclarecer essa obscuridade, que se notava em nossa
pilania D o que faz objecto d'este artigo. historia, e que não permittiu a Gonçalves Dias, ao com-

Foi mandada aqui cumpril' pelo seu antecessor no dia 31 mendador Lisboa e a nós descrever essa epocha.
de maio de 1804. Vindo porem a calma e a reflexão confessamos não SeL'

No dia seguinte tomou posse com as solemnidades do meio seguro de avaliar' essa administração o depoimento de
estylo. . individuos, embora muito notaveis, pois tomaram elles par-

Asua correspondenci(1 ofliGial, que teve principio a 7 de te pró e contra n'essas renhidas luctas, de que foi ella tão
junho '1804 e fim a 7 de novembro de 1805, acha-se no fertil.
livro ,oflicios ao mim'sterio 180~ a 1805.» Reformando o nosso juiso, coagi do pela verdade e pela
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consciencia, de que sempre temos dado sobejas proras em Estas accusações mais corpo ganharam quando ,se vio,
no sos obscuros escritos, diremos com tudo em homenagem por sua ordem, desarmar-se o Forte de S. Francisco, que
á justiça, que o sr. Moraes Rego prestou um bom serviço deJendia a barra da capital, e transferir-se toda a artilharia
Gonfiando á imprensa esses depoimentos em resumo, bem para o lugar de S. José de Riba-mar, onde dizia ter 'inteQ.
como a integra de alguns docom~ntos offil,iaes. ção de construir nm Forta, no que nem mais 'cuidou.

Servindo-nos de tudo isto com o necessario criterio e Não se pode negar, que a occasião era impropria, mar·
de crescido numero de notas, que encontramos nos seguiü- mente quando de um momento para outro podiam surgir
tes governos, iremos esboçar a historia d'essa administra- alguns na;-ios france~es, incumbidos de damnificar, ou pelo
ção, que durou tres annos, nove mezes e dez dias. menos de bostilisaresta capital. '

Apenas tomou conta do seu cargo principiou logo este 'Sepois que mandou eonduzir da fortalesa de S.\Francisco
governador a motejar da conducta de seu antecessor, para S. José algumas peças, freando outras fóra de suas

E' faci! o prever-se, que elle te.ria entre os que o rodea- carretas, 'e espalhadas já pela rampa e já pelo baluarte,·pa.
"am ou lhe queriam captar as boas graças, muitos que o rece que se arrependeu, e qlliz de novo reforçar a forlale·
applaudissem, e até O" ajudassem n'esses ultrajes. sa de S. Francisco.

A esses principiou a afagar, e a tornai-os' seus intimos, Para isto foi enfraquecer a da Ponta d'Areia mandando
distinguindo-se porem entre tódos o escrivão da fazenda tirar d'abi algumas peças, porem apenas desmontadas dei
real Elias Aniceto Martins Vidigal, por ser o que mais feria xon-ás ficar fóra das carretas, e. assim impossibilitadas de
e mais calumniava a conducta de D. Antonio de Saldanha da fllnccionar em caso de necessidade.
Gama. Pelo exposto vê-se, que a capital estava sem a menor de·

Não durou por muito tempo essa predileção, pois de re- fesa, e era -elle o maior culpano, mormente tendo recebi·
pente, sem sabermos qllaes as causa.:, passou D. Francisco do o aviso, que eI:!1 nome cio prinçipe regente a 4, de fe·
a perseguir VidigaJ, e tão encarniçadamente que não o pou- vereiro de 1808 da Rabia lhe dirigira D. Fernando Joséde
pava nas audiencias, no circulo dos seus amigos e até na Portu.gal, enviando-lhe por copia a carta regia de 28 de ja·
mesa, charnando-o roubador da fasenda real. ' neiro proximo passado, lembrando· lhe o aviso de 7 de ou·

Não contente com o descredito, que assim derramava so- tubro de 1807, que lhe recommendava «pôr-se em estado
bre o seu amigo de ourr'ora, ainda aconselbava aos fre- de repeli ir qualquer ataque hostil, e de se acautellar para
quentadores de palacio, e até pedia «que tirassem eerticlão evitar alguma surpresa dos francezes, bespanhocs e bolian·
do nssento lavrado contra elle na junta da Fazenda para (). es- dezes, tres nações, que podiam inquietar os navios POrlu·
palharem por todas as partes. s> guezes,»

Entre seus adversarias veio surpre~endel-o a noticin da A nada d'isto prestou a menor attenção.
invasão de Portugal pelas tropns francezas sob o mando do Só parece, que ou muita inepcia ou mesmo aclherencia ~s

general Junot em. 18 de novembro de -1807, e da partida ideias francezas o le\aram a praticar Laos actos, ql1é, como
do principe regente e da familia rcn[ no dia 29 do mesmo é de crer, excitavam justas e bem fundadas murmurações,

.mez em busca das terras do imperio de Santa Cruz. e para mais comprometter sua reputação, q~ando aqui che·
Fallando d'estas óccnrrencias, na ausencia habituill de cri- gou um brigue inglez trazencfo a noticia da restauraçao de

terio, disse por vezes, qiJe se estiresse em Lisboa nada sof- Portugal, não permitLiu elle, que fosse logo desenlbal'açado
freria dos invasores, porque seu sogro o general João For- pela inspecção de saude, e antes o consCl'VOU incomrQuni·
bes era amigo lle Junot, e por tílnto este longe de o per- cavei por algum tempo.
seguir, talvez até o fizesse muito feliz,' engrossando mais Achando ainda insignificantes estes seus actos mandou
os seos bens, . para guarnecer él tão vasta costa de Alcantara o resto do re·

Em suas con\'ersações fazendo o parai leio da educação da gimerÍlo 'cle linha, c para o interior «os 110me'ns ricos e of,
França com a de Portugal, avaliando os recurso.s d'uma e aciaes de milicia», deixando ét cidade sem a m~nor força!

_ outra nação, clavél sempre a preferencia i1 Françq, e não N50 tendo amor de patria, murmente vendo-a tão ullra·
pouca veze falla\'a em desaboDo de soa terra natal. jada, não possuindo a nece saria dignidade pnra com seu

E ta pratic~ 'imprudentes, alteradas e augrnentadas pOI procedimento respeitar él elevaun posição, que aqt:li occupa·
"ozes apaixonada<:, o uzcram passar por amigo da causa in- va, julgava-se com tllc10 superior n todas as leis, e como
\'ílsora, bavendo para i to taes on quaes fundamentos e despota as despresava à sua vontode, dizendo que o seu po·
bem fortes, e entre estes cita-se o ter elle occultado á clJe- der era illimitado, e que pelos sens ~ctos só responderia
gaua de vario nnvios a e te porto ,as derrotas, que sof- perante a CÔl'tc, e com taes ideias ameaçara a todos com
friam os fl':lncezes, e publicado soffregamente os seus tri- prisões, f~rros, e exterminios.
umpl10 . . Amando,iI lisonja e a intriga, como escreve [I o sell secre·

Entretinha elle arrrisade intima com Dionisio Rodrigues tario ao viseonde de Anadia em 6 de fevereiro de '1807, e
Franco, prore SOl' de philosnpbia, e com o pbysico-mór An- sendo por tanto inimigo crnel da verdade, «(tinha por s)'·
tonio José ela ilra Pereira, amho particlistas da causa tema politico enredar e inimis::r a todos, e assanbal-os re·
rranceza, porem aquclle com re erra e c te cm o menor cíprocamente para poder aproveitar-se de un , quando que·
reIJuço. ria per 0guil' os outros,» \

E tfl intimiuílllc t.lú motivos para crer-se n'esses boatos No pl'1neipío de suas questões com Vidigal, «possuia e te
de ntão, nma roela de bastantes pessoas, na qual bavia Lambem 110'



GOV GOV 285

mens ricos, e outros de grande representação e influencia, mai oe prover-se do neccssal'io e indi pensave! para uma
indignou-se pois contra elles todos, passando a ameaçar, viagem então muito longa, e de mais para um lugar tão do-
prender; e .exterminar alguns mais pequenos. entio como n'essa occasião era aque1la localidad ' I
. «Assustado com o·seu procedimento, e com algumas no- El'a um verdadeiro «exterminio para terra doenU sima,
licias que a tal respeito espalharam os par~iaes de Vidigal, desporoaela, e no fim elo gertão c\'esta ci.lpitania» elisse o de
encaminhou-se ii novo e maior abysmo, revocando para a sembargador Sabino.
sna intima amisade o partido de Vídigal, promettendo-lbe Sugeitou-se José Patricio á ordem tão despotica l e sob a
sua protecção, e açu\ando-o contra os outr{)s, na intenção vigilancia do ajudante Garras foi embarcado n'uma c2nôa, e
de remover da sua c3beça a imputação dos predktos factos. seguiu ao seu destino pelo rio ltapecuru.

Calcule-se a que gràu ue desespero não chegaram n'esse Além dos desgostos entre José Patricia e o governador,
tempo os nossos antepassados, sendo a terra pequena, de ja mencionados, cremos, que foi esta prisão um meio de
inl'eterada intriga e inimisades, principalmente fom.éntildas que se serviu para se conciliar com os parlidarios do es
pelo chefe do Estado; e finda mais amando a peita e a ma- crivão Elias Vidigal, que sempre anda.ram em lucta com José
ledicenci~, estimulando adias, malsinando familias honestas, Patricia.
provocando desavenças e até scenas bem lament:weis de pu- Ainda mais nos' convencemos d'este modo de pensar,
gilato no proprio palacio do governo 1 quando vimos D. J!ranci co mandar vir da sua roça, onde

Este infeliz governador via-se ainda influenciado, no inte- residia, o dr. João Francisco Leal, parcial da roda d'aquel
nor tle sua babitação, por nm ente, qne ainda mais o.com- le escrivão, ex-ouvidor, e «creal-o ministro criminal tirador
promettia com suas impruden.cias, e era o seu maior valido d'uma devassa em que involveo, interrogando por factos in
edirector espiritual o padre Pedro Antonio, que com elle ventados, a José Patritio, aos ministros, ao secreturio dr.
veio de Lisboa, classificado pelo dr. Sabino corno caracter Sabino, ao irmão d'este e até a todas as pessoas, que o vi
pessimo, enredador, ambicioso de peitas, e objecto de prin- sitavam mais frequentemente.»
cipalodio. , Na carta do desembargador Sabino, já citada, diz' elle

Soberbo, altivo,. e estravaganie pretendeu o governador «que estavan) soldados :i pOJta do iIlegitimo syndicante para
fignrar n'esta capitania como um ente singular, e dispresan- influir mais terror, sendo as testemunhas designadas em
do totlas as autoridades de publico dizia, que só os fidalgos rol, que veio de palacio, sendo convocadas e insinuadas', e
de sua gerarchia mereciam respeito e consideração, e que se alguma jurava que ignorava o perguntado, ou se lhe não
orestante, simples povo, devia andar debaixo de seus pés. escrevia o depoimento, ou era chamada à sala para ser re-

Era tão.vaidoso a ponto de determinar, que pessoa algu- prehendida.
ma, qualquer que-fosse a sua posição, passasse pelo pala- "Entre estas <lcariciadas e falsas testemunbas entraram
cio de sua residencia se não com o chapeo na mão, e para individuas de insigniQc<lnte caracter, pessoas t?mbem elecla
comprir esta ord~m «andava 'um soldaelo de ronda volante, radas por mentirosas por pro~isões regias de resolução de
armado de um vergalho, que entregava a quem lhe sncce- consulta, sujeitos notados no archivo ela secretaria do Esta
dia na mesma ronda:» do por diversos capltães-generaes como intrigantes, immô-

Para mostrar o seu despreso pelos magistrados, im'estiu rigerados, e expúlsos por crimes da cllpitania.»
ocapiião Manoel do Nascimento de Almeida e Silva, por al- Não sabemos qual o resultado d'esta devassa, e nem o
cunha oCafé, corno commandante de policia, de uma ver- rumo, que teve José Patricio, se falIeceu victima da febre
dadeira dicladura, pois era e1le quem tomava conhecimento perniciosa, que quasi sempre reinava na terra do seu degre
elevarios crimes, duvidas, e rixas, sentenciava e punia a seu do, ou se conseguiu alivio aos seus males, e reparação aos
arbilrio,sem consultar se qller uma lei I prejuisos, que soffreo.

Julgando ainda pouco o desprestigio, que assim lançava Permilta-se-nos aqui fazer urna pequena digressão para
• I

sobre os magistrados, quiz ainda ir mais longe e tornal-o ouvirmos uma das victimas de D. Francisco, sem duvida
mais claro. -' alguma urna das mais illustres por suas virtudes, saber e

Pelos constantes'actos. de abuso de autoridade é falta de bons serviços.
atlenções e delicadeza, tão cómmuns~ entre pessoas de ele- E' o dr, Joaquim José Sabino, que vae narrar suas angus-
I'ada posição social, proyocou a justa interrupção das rela- lias. Ouçamol-o.
ções de amisade, que com elle mantinha o ouvidor José «Ha mezes vendo cu já a desordem geral em que elIe ia
Patricio Diniz da Silva e Seixas. pondo esta desgraçada colonia, vendo ao seu lado por maior

Tuminado o tempo de exercicio do referido ouvidor re- valido, e unico director o seu capellão o padre Pedro An
colbeo-se eUe ao convento do Carmo, onde residia longe do tania que veio com elle, homem de pessimo caracter, enre
bulicio da cidade, porem involvido em todas estas;luctas, dador, ambicioso de peitas, e objecto do universal adio
quando foi surprehendido no dia 17 de janeiro de '1807 ás desta colonia, aproveitando-me de me ter pedido lhe Ihes
\I horos da manhã peÍo referido capitão Manoel do Nasci- se alguma obra poetica á imitação da epistola do nosso qui
mento d'Almeida e Silva, que da parte do governador lhe nhentisla Ferreirn, lhe entreguei na sua propria mão (a nin
intimou 'a ordem de n'aquelle mesmo instante, e sem de- guem dando copia) a epistola da copia inclusa.
mora, deixar a sua pacifiea residencia, e ir embarcar-se para «Louvou-m'a, e louvou-a a outros, mas porque as suas ac-
S. Bernardo do Parnabyba. . ções vão continuando, e crescendn ao contrario dos bonra

Não te\,e tempo nem de arrumar o seu babu, quanto dos conselhos que lhe dava, a intitula Iibello famoso, por-
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que as im lhe caraclerisam aquell s que sem temor.das Icis1cle do nosso augusto soberano, pela humani~lade c virtude
de Dca, e das do nosso Soberano o ajudam c precipitam ti de v. exc. ore [Jor mim (la principe regente nosso senhor,
pralica de tanlos des\ario:, e ele. potismos em que geme· me consinta retirar par(l Lisboa, anue me repulo feliz ainda
mos. pedindo de porta em porta uma esmola para sustentar mi·

«Eu confesso que a fiz e Ih'a entreguei; e i3e é criminosa nha mulher e alhos, com o me ter retirado do calamitoso,
a remetlo a v. exc. para pela minha propria confissão e exa- e as~olado Maranhão.
mo do seu conteudo ser cnstigado; po to que me tinha per- «Mas se este tão suspirado soccorro já vier achar o meu
suadido de que me fazia honra, e da mesma encheria alle cadaver, I'allecendo J;la perseguição., clamo justiça para as
as suas acções, se por aquelles dictames as modelasse. minbas ciózas, e para (l minb3 dessolada ·mulbCl' c família"

«O regia a\'iso que meu irmão ha pouco lhe apresentou Tempo é já de atarmos a nossa narração e tratarmos do
para Ibe não pôr impedimonto a sua iua a Lisboa, o des- dr'. José Francisco da Silva Costa Furtado, que como ouvi·
vairou de todo pelo conhecimento dos grandes vexames" vidor succedeu a José Patricia, e pode dizer-se até nos des·
que Ibe tem feito; e por isso que receia se vá prostrar aos gostos e so[rimentos.
pés do augusto tbron·o a queixal'-se, rompeu mais nestes Depois de algumas luctas, nas quaes segundo o testemo·
procedimentos, para', ou lhe impedir a ~iagem, ou o repre- ·oho de um contemporaneo, (). go\~ernador o \'exoa por mil
sentar criminoso, sem ter a menor commoção do lamenta- maneiras di[erenles e affiictiras, intentou mandar prendel·o
vel cstado d3 SU3 saude, prostrado ba mais de doi.s mezes visto não ter achado n'ell~ um instrumento docil e maleavel
n uma cama com successivos ataques de gota no estomago para o exercicio de suas vinganças mesquinbas.
e peito. Demoveram-na_porem d'essa malevola intenção as sup·

«Eu que mudamentc soffro ver-me fantasma de secretario, plicas e empenhos do seu amigo Manoel José dos Reis, es·
governada a secretaria P{)[' dois rapazes amaDuenses, um cri vão dos I'eitos da real corôa, que disse em seu depoi·
criado delte, e outro que o era ha dois g'ovemos, feito sub- menta, quando, se procedeu ti devassa contra D. Francisco,
dilo d'aquelles, que pelo alvará ,regia de nomeação me ele- «!laveI' ° dito ministro se sngeltado .:10 que o capitão-gene
viam obedecer: eu que supporto com modesta paciencia ral queria em tudo e por tudo, negociús sob1'e cousas da
ter-se-me arrancado as chaves da secretaria para existirem j lmta da justiça.»
nas mãos, uma do seu criado ou secretario particular, e a Não se coótentou porem com isto, e a pretexto de servi·
outra oa de .um iosigoiOcaote e mal comportado individuo co publico «obrigou~b a sabir a toda a pressa para Alenn·
que foi levantado de varreuol' da secretaria a porteiro: eu tara, ficando por 'esta forma a real junta da fazenda sem mi
que me deixo ser roubado dos meus emolumentos, e ainda nistros letrados, os negocias civis, criminaes e economicos
em cima lhes cc-do além de duzentos mil reis por anne, Ja capital entregues ao vereador mais velho José Pereira da
para vêr se- ao menos deste modo me consentem mais al- Silva, e ao procurador do conselho Sebastião Gomes da Silo
gum socego de espirita: eu que por doente de amargura e va Belfort, que governavam interinamente os outros dois
desgostos lhe deixo o estadia aberto para a livre adminis- vereadores, os quaes com o mesmo D. Francisco de Mello
tração de uma casa, que só me pertence, cerrando-me no fizeram tudo quanto lbes pareoeu, dando caURa a todas es·
seio da minba familia para viver mais escondido ás affron- tas desordens,· que tanto aflligiram os povos d'esta capita·
ta , aos mexericos e ti desordem: eu finalmente que no meu /lia» conforme depoz na -devassa ja veferida o cbefe de di·
proprio patrimonio oão impugno aquelles direitos que as visão c1a armada real e intendente de marinha Filippe de
leis me adminislram, e me são quebrados, tuJo para ainda Banas e Vasconcellos. -
ã custa da [lobresa de meus llltios deiNar de requerer ao Chegamos agora á epocha em- que temos de esboçar see·
chefe do EstaJo, ou contra elle perante o men Soberano; nas bem tristes á respeito das luctas havidas entre o go·
assim mesmo sou perseguido, sou ultrajado, por quo arrasôo vernador e o juiz de fóra dr. Luiz de Oliveira Figlleire
a favor de meu unico irmão, e oão o deixo ser absoluta- e Almeida.
mente victima da raiva e dos interesses do sen capellão. . No anno de '1808 a camara da capital era uma corpora·

«~linba alma não vive sobresaJtada com nm só remorso ção não digna uo alto lngar, que occupava.
da mais pequena culpa eh·il. Tomava parte em todas as luctas, excitava contendas,

Q Jão faço dependencia do meu cargo; não recebo pl'esen- provocava questões, e alimentava discordias.
te , não negoceio, n10 me communico com, os ricos, nem Compunha-se dos cidadãos Joaquim Antonio de Lemos
lbes devo nem lhes peço nada: o que entendo falia: amo a Velbo, José Pere~'a da-Silva, Eugenio frasão Castellin, e
virtude, e acon elba-a em liberdade. Sebastião Gomes da Silva Belfort.

ClE porque &Cllnpre abominei ser accllsador não apooto os Entre todos merece especial menção Sebastião Gomes,
I'actos, offensi\'os ,\s leis, do capitão-general, e restrinjo-me que alem de SCI' seu procurador e.ra senbor absoluto de
ó aquC'lIe l'ell1livo á oppressão em que gemo. todos os mais, dominando a uns pelo terror, a outros pelas

Exm. SI'. cm terr3 pequena, de inveterada intriga e ini- dependencias, visto 3 amisade intima que o ligava, a D. Fran·
mi aeles, quando e tas são assopradas pelo cbefe do Esta- cisco de Mello, e finalmente a alguns por falta de intelli·
do, e ne te fatal jogo esgota toda a sua subtilesll, quem [lo- gencia ou exccs o de simplicidade.
deJ'<\ eximir-se elos raios no centro de um circulo tão pe- Não somos rigorosos no juiso, que emittimos sobre esta
queno? corporação, 'então impul'tanti sima, porque o juiz ue fora

«Portanto peço a v. exc .. pelo amor de Deo , pela feliciua- dr. Luiz de Oliveira representando ao principe regente D.
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João VI contra ella, cbamou-a caprichosa e arbitraria, por intimo, e sacio n'este negocio de D. Francisco, se se de-ve
que cria-se superior á lei, mandava fazer prisões e soltar á e1ar credito á voz publiea, referida na syndicancia pelo cida
sua vonlade. irrogava a si a jurisdicçãO criminal e conten- dão Miguel Ignacio dos Santos Freire e Bruce.
ciosa, processava, p~ssava executivos, fazia penhoras, jul· José da Costa era encarl'egado das obras das Barracas,
gava lodos os feitos até final sentença, dissipava em provei- feitas com propinãs da caxaça, de que nunca prestou contas
lo proprio os rendimentos do conselbo, eSlabelecia ordena- perante a camara, e cbamado a isso D. Francisco irritoll-se
dos, fazia obras em que gastava avultadissimas quantias sem dizendo ser plano de Luiz de Oliveira para feril-o na pes-
preceder a necessaria licença regia. soa do seu amigo intimo.

Por espirita de vaidade ou de insubordinação trocou o Seguia-se urna eleição de camaras, que trouxe mais des-
lilulo de Gamara, que a ordenação da\-a a este corpo Cool- gostós, porque empossada esta, rompeu-se a amisade, que
leclil'o, em Tribunal, e o de vereadores e officiaes em ma- havia entre o camarista Sebastião Gomes e Luiz r}'Oliveira,
gistrados, julgadores e sel1ador('s. de qne se soube :lproveitar muito bem para seus fins Ll1iz

Cumpre porem declarar, que embora sejam verdadeiras a d'Oliveira.
maior parte d'estas asserções, foram escriptas por 11m 110- Correu pela cidade, ql1e em 4 de" novembro bavia Luiz
mem, embora juiz, porem i\limigo da c_amara, pelo muito cl'Oliveira dirigido ao príncipe regente uma representação,
que o fez sofft'er. narrando todos estes factos.

Luiz d Oliveira obsen-áudo, que a camara levava salal'ios, Immediataml~nte, á noite no palacio do go\-el'Oador, re-
que nem o seu regimento, e nem costume algum lhe con- uniram-se com o fim de estudar os meios de nullifical-a Se
feria, recusou assigoar contagem de autos, qne para esse bastião Gomes, Joaquim Velho, Castellin e BassoD, o capi
fim lhe eram remettidos. tão Café, o Pbisico-mór, o Pbilosopbia, assim alcl1nbado o

Acamara ferida em seus interesses, e instigada por D. professor desta materia, já referido, e outros.
Francisco de Mello, não trepidou em mandar lançar nos seus Depois de varias alvitres adoptou-se que, como já era sa
Iil'ros contra Luiz de Olireira accordãos bem olIensivos, co- bida a cbegada do principe regente ao Rio, fosse enviado
mo sejam os das sessões de 6 e 30 de abril e 7 de maio um emissario como em depl1tação da camara para beijar a
de '!808. mão regia e trabalhar ao mesmo tempo para o ilOiquilamen-

Não satisfeitos ainda cabiram no excesso de ordenar ao to do juiz de fóra, sendo escolhido ~ara essa commissão o
escrivão, que não reconhecesse a autoridade do juiz de DI'. José Pereira da Silva, vereador mais \'clbo.
fora, faltando assim com o respeito deviLlo ao monarcha, Reunida a camara cm 28 de março para esta decisão COOl-
que o nomeou. . pareceu ,",uiz d'Oli\-eira e votOI1 contra: avisado para com-

Oescrivão José Joaql1irr'i Pereira d' Abreu, que tambem se parecer no dia lj. do mez seguinte afim de marcar-se o 01'
achava eivado da agitação geral, obedece aos vereadores, denado do commissio,nado, oillGiOI1 elle dizendo não ter a
soUre do juiz o castigo, amotinam-se os vereadores, dão camara clireito de destrahil' do cofre dinheiro para despe
sua demi sões, que não são acceitas pelo govel'l1ador, e zas avultadas e exlraordinarias, á vista de varias elisposiç.ões
como satisfaçTIo aos qoeixosos, ordeno o elle áo jl1iz em 21 de lei, que Gitou.
de outubro de 1808 « que suspendesse todo e ,qualquer Irritados os carnaristas decidiram aOnal que sempre fosse
procedimento contra o referido escrivão?» o seu emis~al'jo, porem não recebendo ordenado, e (Cape-

SegLlin-se em 23 do mesmo mez a resposta do juiz de nas concedenuo-Ibe por émpreslimo, como elle pediu, 600f~

fóra aI) governador, na qual depois _de informal' acbar-se o reis pilra pagar no praso de dous annos;» o que por I1ltimo
escriyão iocurso no crime de lesa magestade de segonda não quiz receber.
cabeç.a, depois ele citar varias disposições de lei contrarias O'ahi em diaDte a camara correu de abuso em abuso: ora
aordem de D. Francisco de 1\1ello, terminou pergontanclo suspcncl'\a o tbesourjro porque se reeusava a fazer paga
se devia cumprir a portaria cI'élle 011 a lei, ao qoe no dia mentos sem assignatura do juiz de fÓI'~I, como presidente
seguinte re::;pondeu o governador mandando execliItar a sua da carnara, embora ordenados por esta;_ ora mandava fazer
ordem. a obra ela capella da camara, e despen'der para isso granele

N'esse mesmo dia mandou prender e encarcerar o tabel- parte dos seus rendimentos, sem auctorisação competente,
lião do judicial Miguel Are.banjo dos Passos como que para ora oppnnha-se abusi\'a e arbitrariamente a que se passas
mo [rar a sna protecção ao escrivüo da camara, que forio e sem certidões requeridas pel~s parles, apezar dos despachos
iojuriou a este. • para esse fim dó juiz de fóra, e finalmente mandava trancar

Luiz de Oliveira nTIo esmoreceu e em G de novembro certos livros e documentos (Cn'um arr~hivo de cbl1mbo,ll e
mandou notificar testemunbas para processar o escrivão, e entregar a. cbave do mesmo ao procl1racÍor unicamente ó; &.
afinal a i7 de janeiro do anno segl1inte o pronunciou a pri- O jl1iz de fóra Luiz d'Oliveira. era um magistrado intelli-
são, livramento; e sequestro de bens. gente, bonesto e energico, porem não era tão justo e nem

Desesperado o governador com este procedimento prin- tão 'prudente, corno quasi sempre é apresentado na Synop-
cipion a maoifestm', publica e inconvenientemente, a Luiz sis ja citada. .
de Oliveira inc1izivel r~ncor, pelo que abriu-se entre elles . Por sna parte fazia tudo quanto podia para magoar o go-
uma lucta d'<)xterminio. vernadol', a camara, e os seus advorsarios.

Existia n esta capital José da Costa Oliveira, cidadão abas- Todas as noites em casa do conego José Constantino Go-
lada, e arrematante 40 contracto das carnes verdes, amigo mes de Castro, inimigo da camara porque o demittiu de seu

Diee. Vl. 1-36.
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1809-1811·

Do consolho do sua allesa roal, coronol do cavallaria addido ao Eslado·
IllaiOl', commcodador <la ordem milila" deS. Bonlo d'Aviz, ca\'alleiro

nas ordens de Torre e Espada de S. João de Jeruzalem,

advogado perdendo :.Jssim o ordenado annual de 96~OOO rs, Cedeu (3 ouvidor ao poder do arhitrio, e n'uma sege foi
se reuniam v;:lrios parti ela rios de Luiz d'Oliveira, e entre conduzido ao quartel-militar, onde foi sempre conservado
elles contavam-se como mais assíduos o conego Antonio Ni- incommunicavel, até que por f::tlta de viagem directa foi cn·
culau de Sou::la, o Dr. Joaquim José Sabino, Ricardo Nunes viado ii Londres, e de lá para o Rio de Janeiro, afim âe
Leal, Ayres C<lrneiro, Manoel José Avelino, Luiz d'üliveira, apresentar-se :JO principe regente.
e o ex.-ouvidor José Patricio Diniz da Silva e Seixas, «bomem D. João mandou proceder a rigorosa syndicancia sobre os
revoltoso, perturbador do socego publico, causador ele ,"a- factos allegados pelo governador e pela camara contra o
rios desgostos entre o bispo e o governador, e alem de tu- ouvidor, que foi julgado pOI' ella sem culpa, e depois de
do isto muito vingativo.» mad'uro exame expediu a carta regia de '19 de novembro

Mudaram-se essas reuniões para a propria casa de Luiz de 181'1, que em 3 de abril do ::mno seguinte foi registada
d'Oliveira, onde principiou a comparecer o ajudante d'or- na camara municipal no livro proprio do registo geral das
dem Antonio Joaquim, e finalmente ainda se mudaram pura cartas regias.
a casa de Alex.andre Rodrigues de Carvalbo. Em primeiro lugal' di~se o principe regente, que o gover·

Este partido intentou a principio cercar o governador e nadar obrou mal na prisão de Luiz d'Oliveira, e por isso
dominai-o, e ou por falta de geito ou por já se achar mnito estava 'incurso na pena da c<Jrta regia de I4 de nwrço de
prevenido D. Francisco de Mello, nada conseguiu, e por 'isso ·1798 «de responeler pelos seus ben~ a todas as perdas e
declarou-se 110 t.il á sua administração. damno , que lhe caUSOl!, juntando a tudo isto a crueldade

Quando maL: Dcli,,;) e desesperada a(;bava-se a lucta tra- e excesso Lle mandar o preso para um reino estrangeiro
vada entre essas auctoridades, eis que fundea no porto do commettendo assim culpa de severo cnstigo, pelo que mano
Maranhão cm 10 de março de '1809 a sumaca fllendengue, dava proceder t>yndicanr.ia a respeito d'clle, » ,

vinda de Pernambuco, trasendo a noticia da demissão de D. Em segundo lugar, que os vereadores José Pereira tia
Francisco de Melto, e a proxima chegada do seu suc(~eSSOl'. Silva, Joaquim Antonio de Lemos Velho, Eugenio Frazão

Aterrados o governador e seus eompartidarios reuniam- Castellim, e Sebastão Gomes fossem « excluidos da gOl'or
se frequentemente para tornar resoluções favora\'eis a elles nança da capitania por inbabeis .para mais servirem d,e ve·
e contrarias a Luiz d'üli\eira. . readores, Oll algllns dos cargos honrosos d'ella, tirando os

Resolveram afinal ~rendel-o para assim clescoDsideral-o seus nomes das pautas, arruamento, e asp:ll1do nos livro,
perante a auctoriclade regi;). os'dois accordãos de G de abri! e 7 ele maio de t80S, seno

No dia 18 d'essl3 mesmo mez compareceram em casa do do ob igaclos a pagar a Luiz d'üUveira a multa de 3008
ouvidor o procurador da c,amara Sel)astião Gomes da Silyu reis, em que foi coodemnado cada um pela mesa do elesem·
Belfort e 'O capiLão Café. bargo do p~wo, devenelo ser presos na casa da camara em

Sebastião Gomes, scm preambulos, intimou a LlJiz d'Oli- 110menilgem Lemos' Velbo e Frnzão Castellim, e d'abi então
veira a sl1spensão, que do exert:ici@ das funcções do seu car- pngarem a multa, e só á vista d um recibo .de Luiz d'OIi·
go lhe bn\ ia imposto a ramara por ordem do govern)dol'. \'cira on de son procurador é qDe seriam soltos José Pc-

Luiz d'Oliveira não a aceitou por não baver ordem expres- mira e Sebastião Gomes, presos em bomenagem no Hio de
sa de sna alteza [ara esse um, conforme as leis Yigentes, e Janeiro.»
foi por i .0 logo preso pelo capitão Café, ao que Lambem Em terceiro lugar foi advertido Luiz d'Oliveira, que não
se oppoz 0 ouvidor dizendo, qne se o gO\ernadol' nTIo linba podia :Jpprovar obras, que excediam a quantia marcada por
jllrisdicção para sl1spcndel-o, muito menos o teria pJra pren- lei, e extranhado por haver deixado do ir à camara assistir
dei-o. ás vereações, e conCOITer com ella aos actos publicas, asen·

Enfurecido Manoe! do Nascimento gritou por soldados, e do intoleravel o mandar o seu voto por escripto pois que
immediatamente foi cercada a casa rIo omidor por tropa ar- era principiar um abllSO contra a sua determinação.»
mada de baionetas e eacetes. Assim tivcram termo essas Juctas tão renltidas como mi·

Diante d'e te insulto Luiz (]'Oli\eira, á ordem de sua al- seraveis.
teza o principe regent , deu voz ele prisão ao capitão Nas- Em 17 de outubro. de '1809 acabou-se o governo de D,
cimento de quo elle zombou completamente. Francisco de Mello Manoel da Camara (vide Arraial do

DlJrante e tas alLercações o ouvidor \eslíl1-se de capa e Pril1cipe Reyentp" Bomfim, llospital ela ,'tiSe?:1'cordicl.)
,"olta, empunbou a vara de ju:z, e embor5 cmpregasse seus
exforços não ponde con ervar o seu direito, viu-se cercado
de soldados, e sua casa invadida por grande numero de
praças do regimento.

Debalde officiou elle ao gO\'ernador fazendo -vêr a injus
tiça, porque estava passando, e a firme resolução em que
se achara «de que só violentado seria despido elas insig
nia de juiz. de fóra de que estava ornado, e que só por vio- Foi nomeado governador e capitão-general do Maranhão
lencia seria conduzido á prLão.» e Piauhy por carta regia de 25 de janeiro de 1809, e en·

A nada attendeu D. Franci co, e mandou que se cum- (rou em exercicio ~ 17 de outubro do mesmo anno.
pl'i se sua ordem, ainda que para isso «Fosse neccssario ar- Temos outro despota em nossa frente.
ra ·tar, enforcnr, e de pedaçar Luiz d'Oliveira:» Repetiram-se durante o seu governo luctas semelhautes
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aqoellas, em que se acbou o governador que o precedeu. João de :Moraes Rego, juiz pela lei, e o vereador Ignacio
Imprudente, sem a calma necessaria e a precisa reflexão José Gomes de Souza, que era procurador do senado da

para governar, foi muitas vezes victima de sua colera e pre· camara.
cipitação. Ja navegando fúra da barra, declarou que n'essa occa ião

D'estas questões resultou suspender o governador do Pi- deixava o governo, e entregou ao vereador Ignacio José o
auby Carlos Cesar Durlamaque por oflicio de 20 de dezem- bastão, e aos tabelliães dois oficias dirigidos ao bi po.
bro de- 1810, e outro additi\'o cle 7 de janeiro ue 181 'I. Um dos oflicios, escripto' por elle em 17 de maio, era a

Não contente ainda com isto o mandou processar, no- participação de 'sua demissão; o outro oflicio tambem com
meando para substituil·o um governo interino, sob cujas a mesma dacta é uma especie de relataria «pois nas cir
vistas ou inspirações correram estes processos. cumstancias em qne deixou este go\'erno, julgou dever fa-

Chegando preso ii cidade de S, Luiz foi por ordem de O, zer ao bispo e ás demais pessoas, que entravam no gover
José recolhido á fortaleza de Aleantara, d'onde sabin livre no aquellas advertencias uteis ao bem do real serviço.»
eml'irtnde da ca'rla 1'eqia de 8 de Março de 'I81'l, e-com- Ainl1a como gorernador do Maranhão foi removido para
municação do governo interino da capitania de 20 de maio o governo das ilhas dos Açores.
do mesmo anno. Felizmente foi cassada tal nomeação, e pela carta regia

Por essa occasião mandou sua altesa «que se lhe entre- qne o demittiu, ordenou-se-lhe, que se recolhesse ao Rio
gassel11 todos ús bens e moveis do sen uso menos porem o de Janeiro.
dinheiro, joias e trastes de ouro e prata, que não fossem No dia seguinte reunida a camara, declarou o vereador
do uso ordinario, os quaes se conservariam cm deposito Ignacio José, que como procurador da mesma, por moles
alé nova determinação do mesmo senhor, dando· se-lhe por' tia ,do proprietario Francisco João Serra, acom!Jan\1ára a
acabado o governo por se lhe ter' findo o tempo, e que por bordo a D. José TlJomaz, e que este em presença de gran
tanto devia partir promptamente para côrte.» de numero de pessoas lhe confiara o ba.tão de governador

Por portaria de 12 de setembro de 18'1'1, assignada pelo com a recommendação de o guardar par:! somente dar ao
govemo interino, foi recommendado a todas as pessoas de seu successor, quando viesse. . ,
jurisdicção civil e militar, e até mesmo aos pa!'ticulares para Fez d'elle prompta entrega para ser guardado na camara.
que pr'estass~m todo o auxilio, cJue Jhe fosse requerido por Pela resolução regi:J de 20 de agosto ele 18U, tomada
Burlamaqlle para o seu prompto transporte desde Oeiras em consulta da mesa elo desembargo do paço no dia 23 de
até á côrte do Rio de .Janeiro. janeiro do mesmo anno, foi nomcal1o o desembargador An-

Pela dila carta regia de 8 de março mandou o príncipe re- tonio Rodrigues Velloso d'Oliveira juiz das syndicancias re
gente abolir por' irrito o governo do Piauhy, creado pelo ex- lativas a este governad91" recommendando-se-llle que envi
governador D. José Tbomaz c]g Menezes, orqenanuo que se asse a presença real pela secretaria de estado <.los negocio::;
procedesse incontinente ~ installaç,jo do gOI'erno interino do Brnil os proprios autos, sem lJrol1'Uncia, devendo licar
na conformidaJe do alvarú de '12 de dezembro de '17iO, traslados autbenticos.
sendo extranbada mui :Jsp.eramente a prisão do ex.-gover- Cúm os t'l'M/ados deviam ir todos os pronunciados a pri
nadar, e votados no exterminio todos os qoe concorreram são e livramentó, que o desembargador Velloso d'Oliveira
directa ou indirectamente para ella. julgasse réos (sal 'os os go\'cro:Jdores c magistrados com os

Odesembargador José ela \iott:J Asevec10 foi destcrrado quaes sua mageslade teria o procedimento que fosse mais
para a sua fasenda, e com elle toda a sua f:Jmilia, porem justo e ntil ao bem pnblico).
em I'irtude do a\'fso de 27 de novembro ele 18-10, expedi- Esta nomeaç~o foi feita em 15 de .inibo de 1813.
do pola regia secretariil de Estado dos negoci05 do Brazil Ninguem dcixará de enl'.bergilr n'este documento offieial
foi·lhe ordenado, que se podia recolber á cidade de S. Luiz moita pan:ialidade e muita prote0ção a D. José Tbornaz,
até que resolvesse sua magestade sobre sua suspensão. embora alem dos mais abusos escrevesse ameios com ante-

Tantos desatinos tiveram afinal um paradeiro. datas, abrisse outros, que não Ibe pertenciam jú, mandasse
POI' carta regia de 24 de novembro de 1810 foi este go- cumpril-os, e com dolo e malicia violasse as obreias dos of

vernador demittido, e em 24. de maio de 18'1,1, das lO para ficios e descobrisse os segredos e as ordens n'elles conti-
as Ii horas da manhã, finalisou aqui o seu governo. das!

Até á ultima bora mostrou elle o seu genio imprudente. Accresce aind", que elle retere em seu poder os omcio ,
Determinando sua magestade, qlJo tOp1asse conta do go- e a carta regia, relativos á sua demissão desde Hj de abril

\'emo a junta seguinte em virtude do alvará de J2 de de- até á hora da sua partida ex.ercendo assim indebitamelJte o
zemhro de 1770, D. José TlJomnz no Ma 2~· de maio, aci- cargo, qn8 foi seu.
ma referiLlo, embarcou-se com destino ao Rio de Janeiro e De todos os governadores e capitães-generaes, que gover
derrota por Lisboa no na\io Ja7uiá sem participar oflicial- naram este E'stado 00 capitania nenbum por certo levou vao
mente, como lbe cumpria, a sua sabida aos membros da tagem a O, José Tbomaz de Menezes em desatinos, abusos,
junta. imprnllencias, e até em calumnias, pois encontram-se mui-

Obrigou que o acompanhassem até a bordo o coronel tos omcios d'elle dirigidos para Li"boa, onele larga e minu
Francisco Xavier Machado, que era ajudante d'ordens de se- ciosamente se occupa em deprimir a reputação dos seus
mana, os dous tabelliães do,judicial e notas Germano Lou- desaITectos, descendo até a mancbar a honra da familia d'el
reoço Figneira e José Pereira de Sã, o cidadão -RaimuOllo les ~
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18/9-1822.

Be....t:..·tlo d(l Si(vei,,'t:, Pi..to tia .l!oÍlcecn.

Do conselllo do sua mageslado, commendadol' de S. Salvador do Villa Pouca
d' .~guiar na ordom de ellristo, honorario da Torre.Espada, Talor, lealdade o morilo,

marechal do campo dos roaes exol·cHoi.

1811.

1811-1819.

PaNlo José ,Ia Si'vtf Gfnna.

(Por alcunha o cununA, ou o LENTILHAS)

Nomeado em virtude do alvará de!~ de dezembro de H70.

De conselho de sna mageslado e do do guorra, vicc·almiranle da al'mad;l
roal, comlllendador da ordcm mililar de Silo Donto de A\'iz.

formam partidos contra elles unindo-se a alguma das prin
dpaes pessoas do paiz, que por terem pleitos e demandas
precisam da protecção e amisade dos magistrados.»

o. LUlZ DE BRlTO HOMEM, Bispo da Diocese. Termina instando pela «prompta creação da relação, aelle
.l!'ILlPPE DE DAnnos E VA!lCONCELLOS, chefe de divisão e intenden- annunciada por oficio de 17 ôe outubro de 18H, porque

te de marinha. com ella, a administração da justiça "ae ter mudanças van·
D. BERNARDO rosÊ DA GA~fA, juiz ele (6m, e ouviel01'-[]eml'interi- tajosas em beneficio d'estes povos.»

no ela capitania. MniLo soffreu em sua administraçã'Ü d'um partido a cuja
frente se achava o ouvidor Dr. José da Malta «de genio in
capaz d'estar quieto e 'sempre propenso ás revoluções,) o

Em virtude dos acontecimentos, que acabamos de narrar, Dr. Bernardo José da Gama « louco, imprudente, e mal·
encaminhou-se esta junta a palacio, no dia 24- de maio de creado) e o juiz pela. lei José Nunes Soeiro, a quem não
1811 e tomou conta do governo, dirigindo interinamente os descreveu: corno fez aos seus companheiros, com asexpl'es·
destinos d'esta capitania. sões acima contidas entre aspas, cuja veracidade não garan·

Na falta dos governadores por morte, ausencia dilatada timos, e antes as julgamos muit.o suspeitas.
do districto das mesmas capitanias,'ou por qualquer outro Dizia elle n'um documento omcial para a côrte, tqllêeste
acontecimento, succediam no governo geral o bispo da dio- partido era creado pelo terrorismo, enganosas demonstra·
cese, e na sua falta o Deão, o Cbancel\er da Relação, e o of- ções d'amisade, infinitos abusos, extorsões, despotismos
ficial de guerra de maior patenté, ou que fosse mais antigo nas decisões dos pleitos etc. etc. etc.»
na igualdade d'ella. . Em UI de setembro de ,1818 escreveu ao conde dos Ar-

Não havendo bispo, e nem relação seria cbamado o ouvi- cos pedindo-lhe, que agradecesse a sua magestade a graça,
dor. que Ibe fez _nomeando-Q almirante.

Quasi nada fez esta junta que mereça mencionar-se, a não Em 28 de abril de {SI9 officiou ao mioistro Tbomaz An·
ser a muita model'ação, que sempre mostrou em todos os tonio expondo que pelos navios-Pensamento Feliz e San
seus actos, o que servin para acalmar os grandes desgos- to Antonio soubera, que em Lisboa havia fallecido o mare·
tos, que tinham appareciclo anteriormente. cbal de campó Francisco Homem de Magal~vS Qnevedo Pi·

zarro, nomeado governador e capitão-general d'esta capita
nia.

Achou tão importante esta noticia, que a mandou po r ter·
ra para o Rio de Jilneiro, sendo iocumbiJo d'esta commis
são o seu ajudante d'ordens, sargento-mór graduado Rodri·
go Pinto Pizarro. .

Teve fim o seu governo no dia 2!./. de agosto.de '1819.
Com escala por Pernambuco fundeou em nosso porto o

. navio, que o trouxe, na sexta-feira 29 de novembro de! 8H,
das 4· para 5 horas da tarde.

Tomou posse a 2 do mez seguinte, á tarde, indo debai
xo do pnlio c.om o oxm. bispo diocesano, como disse em
seu omcio do clia 3 diri'gido ao conde de Linhares, então
ministro.

Era aqui conhecido pelo appellido ou antonomasia de ge- Por antonomasia era aqui chamado o dente cl'alho, por
netal Lentilhas ou o C~truba, por haver aqui padecido causa d'um denté incisivo muito saliente na arcada dentaria
muito de sarnas, como elle mesmo disse para a côrte em superior.
seu alicio de 2 de janeiro de 1812, endereçado ao conde Veio ele Lisboa a bordo da corveta Voado,r, a qual, na quin·
de Aguiar, ta-feira ,19 ue agosto de 18'!9, quasi que naufraga nos bai-

As instrllc.ções, que recebeu da côrte para se dirigir no aiOS da.corôa gmnde, pois encalhou ahi duas vezes, «perdeu
governo d esta capitania, foram datadas de 17 de outubro o leme, todos os ferros, todas as amarras, artilharia, mu·
de '1811.. nições de guerra, mantimentos, aguada, lastro e sobrecel-

Um mez depois da sua po se, narrando elIe ao ministro lentes, navegando por tres dias sem rumo e sem esperança
conde d' guiai" o estado d'esta capitania disse o seguinte: de salvar-se. D

Ilacredite v. exe. que os povos desta capitania não tem em O acaso conduziu a salvamento a dita oorveta por entre
geral o e pirito d'insubordinação e orgulho, que se lhe at- precipícios á perigosa costa da bcthia de S. Jose, onde en,
tribue: são bons va salos como os de qualquer outra parte. CL:lhou sem causar o menor damno.

IlA maldade, o orgulho, a intriga re idem aqui unicamcn- Apenas o capitão-general Paulo José da Silva Gama soube
te na auctoridade, e muito principalmente no magistra- d'estas occurrencias. mandQu logo todos os soccorros para
dos: elles foram em todo o tempo inimigos dos governado- desencalhar o Voadm', o que conseguiu pelas diligencias do
res, e ão o foco, o ponto de união de todos os desconten- chefe de divisão Antonio Joaquim d'Oli\eira, eotão intenden·
te ela administração dos mesmo gO\'ernadores: são quem te de marinha. .
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Em ~ de setembro de 1819 participou Silveira este acon- milicias totalmente desorganisados, pela maior parte· desar
tecimento para a côrte ao ministro Thomaz Antonio de Vil- mados, e sem disciplina: os ofliciaes eram só nominaes,
la Nova Portugàl. pois pertencião a corpos distantes 50, .. 00 e mais leguas

Desembarcou o governador nas praias de S. José de Riba- das residencias deites I Capitães-mores sem districtos e nem
mar, e entrou por terra na cidade de S. Luiz. funcc·ões determinadas, senelo por tanto titulos honorificas,

Tomou posse a 24 de agosto de 1819. e não tinbam a seu cargo como é de lei, e da sua compo-
Queria o seu antecessor, que elle tornasse conta do go- tencia ter, a população arrolada e alistada.

mno na igreja cathedral, porem a camara reclamou que elOS commandantes militares do interior sem districtos
essa cerimonia tives~e lugar nos seus paços, citando os convenientemente designados, e a mesma confusão se ex
exemplos até então seguidos. perimentava na divisão dos districtos ci\is de tal forma,

Acarta regia de participação á camara d'esta nomeação que nem ainda o da Relelçao estava marcado.
tem a data de ,11 de junbo de 18'19: reeebeu aqui o CU1n- «Os 'proprietarios do sertão, para a proprta defesa Di.! in
I)Ta-se e registe-se em 21 de agosto, porem só dous dias vasão do gentio, tinham a sua escravatura armada com es
depois é que foi registada nos livros da camara pelo res- piogardas, peças de artilbaria, e munições de guerra, de
pectivo secretario José Benedicto Correia de Faria. forma que esta capitania ener,rrava dentro de si elementos

Te\'e por ajudantes d'ordens o coronel graduado Joaquim combustiveis para a mais terrivel explosãD, pois que além
da Si"'a Quevêdo Pizarro, que aqui chegou na galera Tejo de cem mil indios, ou talvez mais, (lUe inc.ommodavam os
a4 de janeiro de 18'19, e o sargentd-mór-grileluado Rodri- seus habitantes, contava pelo menos dous mil escravos ar
go Pinto Pizarro, vindo no navio inglez lmpel'adoT Alexan- mados, que podialll ateiar um incendio espantoso.
dl'e, que aqui aportou a 1 de fevereiro de '1819. . «Na secretaria não havia carta nem noticia a'lgl1ma (01)0-

Com o coronel Pizarro veio tambem, como sargento-mór qraphica ou estatistica da capitania, havia fi.!lta de paro
para o regimento de linha, Manoel de Sousa Pinto de Maga- ehos, de julgarlos, de suballe~'nos, de nolicias sobre os
Ihães, que entre nós viveu por muitos annos, e falleceu sen- rios, de bDa policia, e na propria ilha da capital o terreno
do b~rão do Tury-assú e tenente-general elo exercito. estava ineulto e intransitavel, eram dificeis as comml1nica-

Esta administração foi agitada como a de muitos dos seus ções com o continente, sendo aqui a subsistencia mais dis
antecessores; entretanto marca uma epocha memoravel na pendiosa do que em qôalquer parte dos dominios porLu-
historia da provincia. guezes.

lEste general, éliz o talentoso·sr. dr. Luiz Antonio Vieira «O hospital em deplorav.el esta'do, o armasem da polvo-
da Silva, na sna Historia ela bzde11endencia elo L1Jllranhão, ra em um velho e at'ruinado edificio, a cadeia mal segura,
distinguio-se pela sua illustração e tino pl'Uden'cial: e se em incommoda e incapaz, as ruas pela maior' parte descalças,'a
alguma epoclla empregou a severidade, parecendo talvez barra obstruindo·se em progr'essão espantosa &c. &c.
apaixonado, parcial, e caprichoso, de~e-se attender ás suas Em 30 de dezembro de 1819 disse ainda a este respeito
intencões, e á responsatJelidade que pesava sobre seus hom- «confesso a v. exc. (ao .ia elito ministro) que me assu ta a
bros em rima epocha dillicil, e longe como se adIava do situação em que me vejo, e l'eceiando que me attribuam
governo central. faltas para as quaes eu não podia concorrer, nem ser por

«Não deixou de ter det~actores, corno toclos os homens etlas respollsavel, só me pMe inspirar conf1;.lnça a itlumi
de merecimento l e que se encarregam da difficil ta-refa de nada inteIligencia de v. exc. })
governar povos e empr'ebendem reforma de abusos.}) O general Silveira não receiou tão grandes e graves em-

Era por demais o atraso em que se acbava a cidade de. S bar;.lços, e com o concurso dos particulares, e sem vexame,
Luiz, mormente tendo sido despresadas as suas mais ur- mandou calçar as ruas, utilisando-s~' para isto de 126 cal
gentes necessidades. cetas, com que suppriu a falta de operarias, aformoseou

No relataria, que apresentou ao ministro Thomaz Anto- a praça de palacio convertendo-a em passeio bem agrada
nio em 6 de outubro de 1819, asseverou que encontrou es- vel, melhorou a rampa do embarque, construio um·novo
ta ca.pitaniq em tal estado, qne receiava passar pOl' exage- armasem da polvora, reparou edificios publicas, aogmentou
rado na sua narração. as enfermarias do hospital regimental, creou um terreiro ou

Disse que não tinha segurança alguma interna e extel'Oa, ceIleiro publico, e finalmeute introdozio no regimento de
,'isto serem 2S suas fortificações, além de· exoticas e defei- linba o regulamento de Bresfort, e n'elle admittiu os Olbos·
tuosissimas, não proprias ao fim a que se destinavam, não das principaes familias da terra, que procurou adiantar na
havendo uma só peça em estado de fazer fogo, pois as qoe carreira militar, demittindo os antigos officiaes, qDe eram
elisliam eram velbas, sem repar.os·, sem palamentas, poden- mal procedidos, reformando outros, e· passando alguns
do qualquer corsario pequeno vir livremente e sem risco para 2a linha.
insultar esta cidade! Trinta e tantos mancebos maranhenses foram alistados e

Assegurou « que o arsenal não tinlJa cousa alguma das despachados officiaes dentro em cinco mezes, c dtestes ain
mais indispens3reis, que o regimento de. infantaria de li- da existe o tenente-coronel Fernando Luiz Ferreira.
nha não tinha disciplilú, e sim ol'ganisacão defeituosa e dif- . No meio dos cuidados ela administração Yierarn surpre
ferente de todos os outros corpos elo exercito, e sem om· hendel-o os 9conLecimentos politicas ele Portugal, emana
ciaes intelligeotes e com ,162 praças vagas, a companbia de dos ela revolução, que rebeotou 00 Porto no dia 24· de
cal'allaria em igualuade de circllmstancias e os corpos de agosto de 1820, sendo concebida por Manoel Fernandes
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Thomn, e realisada por elle e mais doze benemeritos a mados por oulros de maior consiJeração, machinamm aba·
quem confiou o seu segredo. . lar a ordem estabelecida, logo depois da eleição do govet'·

Esta revolução achoa echo na provincia do Pará, pois o.no provisorio.
povo amotino a-se e elegeu no dia 10 de janeiro de 1821 A camara representou verbalmente ao general sobre o
uma janta, igual a que se havia installauo em Lisboa. descontentamento, que havia, e lembrou a creação d'um

Convidado o general Silveira pela janta do Pará para ad- conselho para as Jeliberações de interesse publicc.
berir ao systema constitucional não deu elle publicidade a Accedendo facilmeute a estas considerações creoo elle no
este facto, e nem ás occurrencias do Porto, porem dirigin- dia 9 uma jztnta consultiua, assim composta:
do-se em 3'1 de janeiro d'esse anno ao ministerio lastimou- Presidente-o bispo D. frei Joaquim de N. S. de Naza·
se, «de que viesse encontrar circumstancias tão calamitosas retb.
a ponto de ouvir as queixas, e vêr os males, e não os po- Membros-O desembérrgador Lourenço de Arouc~elln

der e\'itar. D 'Vieira de Almeida l\'Jall1eiros.
Foi este segredo quebrado com a chegada no dia II. de Mareobal de campo Agostinho Antonio de Faria.

abril de 1821 da galera J aquiit vinda da Babia com escala Coronel de milicias Antonio Rodrigues dos Santos.
por Pernambuco. Desembargador Joaquim Antonio Vieira Beirarei.

Em poucas horas, escreveu o dr. Luiz Antonio na sua Tenente-coronel Manoel de Soaza pjnto de Magalbães.
obra ja referida, espalbou-se na capital as noticias, e foi Major José Demetrio d'Abreu.
opinião geral dos babitantes, que quanto antes se adberisse Capitão Manoel José Ribeiro da Cunba.
á constituição. Bacharel Patricia José de Almeida e Silva.

Não escapára ao capitão-general a impressão causada por Antonio José Saturnino 'das Mercês.
estas noticias, e nem a .fermentação dos espiritos. A creação desta junta forneceu aos inimigos de Silveira,

Não sendo conveniente, que alguns amotinadores lbe to- tão injnstos como desabridos, motivos para novas queixas,
massem a dianteira pondo-~e a testa do movimento, Pesol- e todas quantas providencias dera o governador não foram
veu, de accordo com o major de eavallaria Rodrigo Pinto bastantes para que rennnciassem seus IJrojectos.
Pisarro, salvando toda a apparencia de interfeámcia directa Querendo fazer desapparecer todos esses boatos e°accu·
da sua parte, que il tropa adberisse á constitllição, não in- sações infundadas, no dia H resolveu que se procedesse
tervindo o povo senão secundariamente, e como que acom- nova eleição no dia 13 do mesmo mez, cuja votação, como
panllando o moviment.o cl'aquella. . era de esperar, lhe garanttu o goverõo, sendo « conduzido

De facto no diil 6 de aüril pelas 6 horas da manhã Rodri- á casa da camara n'um carro triamphal paehallo pelo povo.!
go Pisilrt'o nprescntou-se no quartel, fez 11m3 proclamar·50 Fez uma proclamação testemunhando o seu reconheci·
aos soldados, e conseguiu o que desejava o gcnerill Silveira. mento a tantas provas de sympatbia, que havia recebido.

A tropa mandou ao general uma representação declaran- Assim escudado slls.pendeu d.)s cargos, que exerciam al-
do, que anhelava peja constituição do seu governo. guns dos seus inimigos, prendeu e deportou a outros, co-

Ao meio dia rellniu-se a camara em plena sessão, podeu- mo melbor se pode e deve vêr na importante Historia da
do discutir e votar todos os cidadãos. IndelJendencia do lI1aranhão, .ia citada.

Depois de longos debates, entre outras decisões, resol- Em 31 de outubro de '1821 cbegou a esta cidade a pri-
veu-se «qae o governo da capitania continuaria a ser diri- meira typographia, que aqui veio, m::lOdada buscar de Lis·
gido pelo capitão-general, que havia sempre mnnifestado boa pelo capitão-general, e por conta da fasenda renl.
ideia' liberaes, até que as côrtes deliberassem sobre a nova Vide Typogr·aphia.
forma de governo,» Recebido aqui o decreto das côrtes de 20 de setembro

Em oficio de 30 de abril de 1821 partiGipou elle ao mi- de 1821, ex peel io no dia {) ele fevereiro do anno seguinle
ni'terio toLlos estes acontecimentos, e tratanelo ele si disse as necessarias ordens pnra que elle fosse cumprido.
~qllG Ibe foi conferida a honra do governo provisorio.» Ofilciando a este respeito em 22 de dezembro de 1821

~ \tl.rilJllO isto, cOlltil1l10U elle sem muita relação ou nexo, para Lisboa disse ao ministro Joaquim José Monteiro Tor·
ao desgo to, que lavra por aqui, a tropa em abandono, o res, «(que em virtude da portaria, qlle Ibe foi dirigida em
commercio, a oa\'egação, e a indllstria ex,tinctas pela pira- 26 de outubro proximo passado, relativa ao decl'(;to do 50·

tilgem, e as sua rendas todas gastas sem se despender a berane congresso mandou proceder :.\ eleição das juntas
maior omma em seu beneficio.» provisorias, expedindo immediatarnente as ordens nece&sa"

Encarregado da entrega de te omcio u'aqui partia para rias.para que tivesse lugar em HS de fevereiro do anno se·
Lisboa, a bordo do navio inglez 1ufom, o major de ca\'al- guinte, visto ser impossi\'el a reunião dos eleitores nesse
laria Jo é Teixeira Homem. tempo.»

fio ob tante tudo isto, «a opinião de que se devera Conclue este ameio assegurando, que ·apenas eleita ajun·
crcal' uma junta, i:1ltendcndo-se ao modo porque o governo ta entregar-Ibe-uia o gO\7eroo, bem como o com mando das
de Portugal huvia sido instaurado pelos sapientissimos mes- armas ao marec ai ue campo Agostinho José ue Faria «offi·
tres, C à lei de ,12 de dezembro de 1770, que não permit- cial muito digno, e de reconlJecida probidade, qne aqui re·
tia governo provisorio d um Ó, não deixou ue ser bem re- sidia com permissão regia.)}
c bida e de fazer proseJyto .D Installada a junta a -1à'de fevereiro de 1822 entregou-lhe

Alguns cidadãos mal intencionado, misteriosamente ani- o governo, e a 28 do mesmo mez sabiu creste porto com
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destino a Lisboa :1 bordo da.,galera-ingleza George «embar- meio, cujo emprego intelligente conduziria sem (luvida e
canelo das 9 para as 10 boras da manhã, deixando um no- para logo o Maranhão á prosperidade agricola e commercial
me bem quisto, e levando as bençãos dos maranbenses.» de que se viu privado, durante o largo periodo de mais de

A camara municipal em 28 ele março do arino anteceden- SE:culo e meio.
te,officianrlo a el-rei disse «(que com muito prazer recebeu
em seus braços, qual astro benigno, este governador, que ",,,,.tll gover••ntiva.

tinba até ahi patenteado ideias politicas e economicas. Creada peJo decreto das corles porlogllezas de 29 de setembro e c","la de lei

«Que era muito religioso, assiduo aos actos divinos, e até de { de outubro de {SU.

acompanbou a procissão de Cot;nts Christi, em que pela .. ..
primeira vez ap[lareceu São Jorge, palrono e defensor de PRESIDENTE) o BISpo Dwcesano D. {reL JoaquL1n de N. S. de Na-

P I d t I .. d d zm·eth.ortuga com to o o seu es ar o-ma707", ricamente a orna o.· .. ._ .
(Que visitava constantemeo·te o hospital da Santa Casa da SECRETAnro) o bngadcLl'o Sebast'tcto Gomes ela Süva Belfo'tt.

Misericol'dia, e vigiava pelos seus bens, rendimentos e do- ME~mnos. o ohefe el'esquadm Filippe ele Ba7'l'os e Vasoonoellns.
entes. DeZt171bal"gadol' João Fmncisco Leal.

«Qne mandou vaccinar por varias partes, diminuindo as- Othes01ureú'o aJJosentado ela fazenda 1'eal, Thoma;:; Tavares da
sim o flagelLo da bexiga: tomando provic1enci~s a respeito Silva.
dos presos, melhorando o seu estado, dando andamento aos OC01'01}el ele milicias Antonio Rodrigues elos Santos.
seus processos, em[lregando-os nas calçadas, cuidando nas Otenente de milicias Caetano Jose ele Sousa.
obras publicas, c em todas as occasiões sendo magnifico sem
orgulho, affa\'el sem baixeza, e te equidade inaltera\'el po-
dendo servir de modelo á magistr:Jtura. Conforme já deixamos dito no estndo sobre a adminis-

«Que <1nimotl os habitantes a conservarem por assignatu- tr:Jção do general Silveira, esta junta eleita em 15 de feve-
ra otheatro União. reiro foi installada no dia seguinte.

aQue havia mandado construir pontes, tirar a planta elo Em virtude do decreto supra-mencionado foi encarrega-
porto, das ilhas de S. Luiz e de Santa Anno, proceder ao do interinamente do commando das armos, como omcial de
reconhecimento da costa, e levantar a carta geral ela pro- maior patente e mais antiga residencia aqui, o marechal de
vineia pelo habil e infatigayel coronel d'engenheiros Antonio campo Agostinho Antonio de Faria.
Bel'031'(.lino Pereira do Lago. Em abril nomeou ella uma commissão, composta dos ci-

«Qoe cuidou muito na agricultura, :mimou o commercio, dadãos coronel Isidoro Rodrigues Pereira, c.apitão José uos
ilslabeleceu correios terrestes, projectou estabelecer' um fa- Santos Monteiro, tenente-coronel José Felix Pereira de Bur
rói na ilha de Santa Anna, e disciplinou as tropas regulares gos, oapitão-mór Ricardo Henrique Leal, Dr. P<1tricio José
eas milicias. d'Almeicla e Silva, padre José Antonio da CnlZ Ferreil'a Te-
~Por tudo isto, ,terminou a camara, pedindo licença para zinho, Antoni.o José Saturnino das Mercês, Lonrenço de

colloear o seu retratLo na sala ele suas se 'ões.;> Castro Delford, João Goalberto da Costa, Francisco José dJ
Não nos consta, qne houvesse solução sobre este pedido. Costa e Dr. Antonio Gomes Pires.
Nunca na eamara foi collocado o seu retracto. Chamou-a «Com'l11issão 7Jarl'iw!cw (t'ar/ministração e in-
Na secretaria porem àa Santa Casa ela Misericordia ainda tm"esse pu·blico.»

hoje existe um, retocado ha bem pouco tempo, demonstran- Heoniu-se pela primeira vez DO sabbado ,13 de :Jbril ele
do a gratidão eI'esse pio estabelecimento a um ele seus 1822, e nomeou seu presidente a Lourenço de Castro Bel
bemfeitores. ford, e secretario o nego~iante João Gualberto ela Costa,

sendo as sessões feitas em casa d'este.
Tal foi, dizemos com João Lisboa, com raras excepções, Foram-lhe franqueados todos o::. archivos publicas.

avida dos governadores desde o principio até a fim do re- / Seus trabalhos, alguns bem iml)ortantes, acham-se QI) seu
gimen colonial. Em. vão Berredo, o adocicado e tlJmido ma1lifeslo, pnblicado na Imprensa Nadol1al 1822.
chronista, e reu elle mesmo das mais arrojadas prepotencias O plano concertado pelas côrtes extraordioarias reunidas
etorpes manejos, procurou desfarçar as culpas dos socios, em Lisboa para a recolonisação do Br:lzil, a presença do prin
que eram as suas, abafanuo-as na multidão de termos em- cipe real o Senhor D. Pedro, a sua imprudente chamada a

, polados e de factos insignificantes, e imputando a fmtaes Li"boà pelas côrtes, a nomeação de officiaes portuguezes so
influxos do inimigo 7Jla'neta o especLacolo de miserias, que mente para governadores de armas das provincias do BraziJ,
linha diante dos olhos e não lhe era possivel negar de a resolução,.que tomou o Senhol' D. Pedro de ficar no Bra
lodo. zil, muitos actos das côrtes attentatorias do desinvolvimen·

Subjugada pejo clamor nnanime, levantado em todos os to material e moral d""este paiz, e a falta ele harmonia entre
lempos, e de todos os lados, a historia imparcial e ,inexora- este e a MetropoJe deram em resultado o grito da lndepen
\'el não pode deixar de proferir a sua condemnação contra dencia ou Morte no dia 7 de setembro de 1822.
amaior parte d'esses mandões ignorantes, desconhecidos e . A junta provisoria do Maranhão foi a que mais se distin.
pefl'ersos, que obcecados pela cubiça, e encarniçados nas guiu pelo seu aferro ao juramento prestado á constituição
Iuelas civis, e na perseguição da raca desvalida dos indios, portugueza.
raleavam todos os seus deveres e preteriam todos os outros Mas a despeito da influeocia propria do poder, da dedi-
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P,'esitlen'es d~1 P,·o"'incin.

Segl.tlfln oIlll.tn Pk"OViso"i",

Eleita Olll i do agosto do 1823, e inslaliaua no dia s guinte: primeil'O go,"or
no desta proriucia dopois do pl'oclnll1ad:l a sua inóepelldoncia,

caC;ão e dos exforc;os, da energia e da actividade dos seus Secretario-O cidadão José Lopes de Lemos.
membros, todas as villas, cidades e aldeias do Maranhão Menlbros-O conego 3rcipreste Luiz Maria ria Luz e Sa,
iam adherindo á causa nacional, e só a capital era discorde José Joaquim Vieira Belfort, Antonio Joaquim Lamagner
d'esta união geral. Gn\vão, Rodrigo Luiz Salgado de Sá_Muscoso, e Sysnando

o dia 26 de julho de f823 surgiu nas aguas d'esta pro- José de Magalhães.
vmcia a E de Itacolumin a nau Pedro r, conduzindo Lord Tomou posse no dia 29 de dezembro de 1823.

I

Cockrane, incumbido pelo governo do SenlJOr D. Pedl'o I
se proclamar a independencia nas provincias ao norte do Rio
de Janeiro. 3°. Presidente-O é1dvog·ado provisionado Miguel Ignacio

o dia 28 mansa e paciflcamente proclamou-se a indepen- dos Santos Freire e Bruce. Posse a 9 de julho de 182~,

cia, sem a menor effusâo de sangue. Lord Cockrane, marquez de Maranhão, por seu ofllcio de
As H horas da manhã o tenente Grenfel, que ba pouco 25 de dezembro de 1824 disse, que nomeou o cidadão

moneu no posto de almirante, arreou a bandeira~ portugl1e- Manoel Telles. da Silva Lobo, vice-presidente ali presiden
za. erguel1 a brasileira, saudaram-na ~s fortalezas ao som te interino, e suspendeu da presidencia o nd\'ogndo llrucc
de muitos vivas e outras demonstrações (l'alegria, como tu- até decisão de sua magestade.
do se poderá ver na obra, já citada por nós" escripta pelo 4·°. Presidente interino nomeado pOI' Lorel Cockrane-O
Dr. Luiz Antonio Vieira da Silva. cidadão Manoel Telles da Sih'a Lobo. A 25 de dezembro

A nova ordem dos negocios publicas poz um ao goyeroo de ,1824..
d'est:l junta. Em 10 de março de 1825 o Olesmo Lord estalJeleceu alei

Chegamos a uma epocua contemporanea, cuja historia é militar dentro ela ilha do Maranhão até á ()hegau~ das ios
diricil ele ser escripta, e avaliada com toda a calma e desio- trncções de sua magestade «por lhe constar, que direr3as
teresse, sem amor ou odio. pessoas conspir:lvam para eITectuar a pl'isüo de Lobo,»

Fexamos aqui a nossa narração, para ser continuada· por :)0. Vice-presidente, como presidente .ela camara muniei-
outro cidadão, que nos substitua n'este penoso encargo pal- O dr. Joaquim José Sabino. A 6 de julho de Hl25.
n'outl'as eras mais remotas, limitando-nos apenas a apresen- 6°. Vice-presidente-O dr. Patricio Jose de Almeida e
tal' a eguinte lista nominal., Silva. A 7 de julho ele 182õ.

7°. Presidente-O tenente-coronel de artilharia Pedro Jo
sé da Costa Barros. A 3·1 de agosto de 182;>.

Saltou na rampa de palacio com sua Sra, ao meio dia tio
õ de fevereiro de I82õ.

8°. Vice-presidente--O citladão RomlJalelo ADtonio FJ'all-
1823. co de Sá. A { ele março ele '1827. -

Presi(!ente-O advogado provisionado Miguel Ignado elos 90
• Presidente-O marechal de campo Manoel da Costa

8:1otos Freire o Bruce. Pinto. A 28 de fevereiro de '1828.
JJembl'os-Lourenço ele Castro Belfort, coronel Jo é JO:l- '100. Presiclente-O desembargador Candido José d'Arau-

quim' Vieira Belfort, eleitos pela capital, e o padre Peclro jo Vianna.
Antonio Pereira Pinto do Lago, secretario, Antonio Joaquim Era oficial da ordem do Cruzeiro, cavalleiro de Chrislo,
Lamagner Golvão, Antonio Raimundo 13elfort Pereira de e desembnrgador da Relação de Pernnmbl1co.
Burgos, Fabio Gomes dn Silva Belrort, e José Felix Perei- No sabbado tO de janeiro de ,1829 fez signallle fragala,
ra de Burgos, eleitos pelo ltapecurú. a qual trazia a seu bordo este presidente. No di;] seguinto

Os t.res primeiros tomaram posse no dia 9 pelas dez bo- elesceu ao largo ele palacio a brigada, que lhe devio fazcras
ras da manhã, servindo de secretario Lourenço Belfort, cujo bonras da recepção, pOI'em não chegou a fragata por ler
cargo depois passou ao padre Peelro do Lago. balido nos baix.os dos A.tins, perdendo até o leme, pelo

O commando das armas foi exercido pelo membro José que armaram uma esparrella e assim navegarnm toda anoi
Felix. Pereira de Burgos, depois barão do Itapecurü-mirirn, te até poderem fundenr no lLaqni. No dia '12 saltou ás 5

No dia 13 do mesmo mez fez-se a eleição da primeira Cil- horas da tarde, e no dia --14., pelas '11 110rlls da manhã, lo
mara, independente ela cidade de S. Luiz, e sabiram eleitos mou posse_
ereadores o cnpitão-mor Rodrigo Luir. Salgado ele. Sá Mos- BD. Presidente-O desembargador Joaquim Vieira da Sil-

coso, o capitão Manool 13el'l1ardes Lamagner, José Tavares va e Souza. A 13 de outubro de '1832.
da Silva, dr. Joaquim Vieira da Silva e Sonza, dr. Francisco FOI nomoado pela regenci,a a 29 de novembro de -1831,
Corl'êa Le:ll, AlItonio Jo é Guilhon, tenente-coronel Rai- ficant10 sem eifeito a carta de 2ft de setembro d'esse mes
munelo Ferreira d'Assumpção Parga, procurador da camara mo anno, que o dcspacbou para igual cargo no Rio Grande
1\1nnool l1ainlllndo Corrua do Fari~. do Norte. Constnodo que se desellcaminhára a carta supra,

mandou a regencia pussal' outra em 13 ele agosto de 1832.
12~. Vice-presidente-O eid'ldão Manoel Pereirn da Cu-

I~oi compo ta eln seguinte forma: nllil. A '17 de março ele 1834.
Pre idente-O ad\'ogado provisiollado :Miguel Ignacio dos 13°. Vice-pl'esidente-O cidadão Antonio José Qulm. A3

antos Freire e Bruce_ de março de 183.i.
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W Vice-presidente-O juiz de direito Raimundo Filippe 4.1°. Presitlente-O dr. Eduardo Olimpio Macbado. A 28
Lobato. A 5 de março dê 183:/·. de setembro ele ·1852.

j50 Vice-presidente-O cidadão Antonio José Quim. A30 4.2°. Vice-presidente-O tenente-general Manoel de Sou-
de outubro de 1834·. za Pinto de' Magalhães. A 18 de maio de '1854..

W Pl'csidente-O senador Antonio Pedro da Costa Fer- 4.3° Presidente-O dr. Eduardo Olimpio ~lacbado. A 15
reira. A21 de janeiro de 183;>.' de julho de 18M. .

no Vice-presi.dente-O juiz ele direito Joaquim Franco Falleceu a 14 de agosto de '18t>i> pelas 10 horas da ma·
de Sá .. Á 25 de janeiro de 1837. nhã·, tendo 111gar o seu enterro â noite, na capella de N. S.

18°. Presidente-O capitão de. mar e guerra Francisco da Boa Morte, na Sé, sendo numel'Osissima a r.oncol'l'encia
Bibiano ele Ctistro. A 3 de maio de 183<7. do [JOvo.

19°. Presidente-O cidadão Vicente Thomaz Pires de Fi- A 30 de jonllO de 1858 n'essa mesma igreja se fizeram as
gueiredo Camargo. A 3 de março de 1838. su~s exequias, e sobre sua 'sepultura collocou-se urna lapida

Foi o fundador do Lyceo Maraohense. com esta in:cripção: «Ao dr. Eduardo Olimpio Machado a
20°. Presidente-O tenente-coronel de engenheiros Ma- provincia agradecida; lei n. 4.22 de U. de agosto de 1856.»

Doei FeJisardo de Souza e Mello.- A 3 de março de 1839. Publicou-se um folbeto com a discripção d'essas solemnida
21°, Presitlente-O coronel Luiz Ahes de Lima, hoje du- des religiosas-'!8ií8-typ. Constitucional de 1. J. Ferreira.

que de Caxias. A 7 de fevereiro de 1840. 4·4.0. Vice-presidente-O commeodador José Joaquim Tei-
22°. Presidente-O desembargador João Antonio de Mi- xeira Vieira Belfort. A 12 de agosto de 01855.

randa. A 13 de maio de 184.1.· 45°. Presidente-O advogado provisionado Antonio Can-
Foi o fondador da Casa dos educandos artifices. di do da Cruz Machado. A 10 de dezembro de 185õ.
23°, Vice-presidente- O conselheiro e desembargador 4Go. Vice-presidente-O barão do Coroatá. A 2!~ de fe-

Francisco de Paula Pereira Doarte. A 3 de abril de vereiro de 1857.
i8!>..· 47°. Presidente-O bacharel Benvenuto Augusto de Ma-

2~0. Presidente-O bacharel Venancio José Lisboa. A 25 galbães Taques. A 29 de abril de '1857.
de junho de 1842. 48°. Presidente-O bacharel Francisco Xa\ ier Paes Bar-

25°. Pl'esidente-O juiz de direito Jeronimo Martiniano reto. A 29 de setembro de 1857.
Figueira de Mello. A 23 de janeiro de 1843. 49°. 'Vice-presidente-O baclJnrel João Pedro Dias Viei-

26°. Viee-presidente-O desembargador Manoel Bernar- ra. A '1\:) de abril de '1858.
dino de Souza Figueiredo. A 201 de março de 1844.. '50". Presidente-O bacharel João Lustosa da Cunba Pa-

27°. Presidente-O desembargador João José de MODríl raoagmí. A 19 de outubro de '18";8:
Magalhães. A '17 de maio de 18M.. 51°. Vice-presidente-O dr. commandánte superior da

28°. Vice-presidente-O cidadão Angelo Carlos Muniz. A guarda uacional José Maria Barreto: A 12 de maio de 18r>9.
4de outubro de 184.4.. 52°. Presidente-O dr. João SilVeira de Souza. A 26 de

29°. Presidente-O desembargador João José de Moura setembro de 1859.
Magalhães. A23 de outubro de 18M.. 53°'. Presidente-O bacharel Pedro Leão Velloso. A 24

300. Vice-presidente-O cidarJão Angelo Carlos Muniz. A de março ele 1861.
14 de dezembro de 184·4.. 1'W. Presidente-O major de eogenbeiros Francisco Pri-

31°. Presideote-O desembargador João José de Moura mo de Souza Aguiar. A 25 de abril de 18601.
Magalhães. A '17 de novembro de '18415. 55°. Presidente-O conselheiro Antonio Mannel de Cam-

32°. Vice-presidente-O cidadão Angelo Carlos Muniz. A pos Mello. A 23 de janeiro de 1862.
4deabril de 1846. ~)60. Vice-presidente-O senaLlor João Pedro Dias Viei-

33°. Presidente-O desembargador Joaquim Fran,co de ra. A 5 de junbo de;1863.
Sã. A27 de outubro de ,1846. , 57°. Presidente-O bacbarel Ambrozio Leitão da qpnha.

3~0 Vice-presidente-O dr. Carlos Fernando Ribeiro. A A '13 de junho de 1863.
17 de dezembro de '184.7. . ; 58°. Vice-presidente-O desembargador Miguel Joaquim

35°. Pl'esidente"':"'-O desembargador Joaquim Franco de Ayres do Nascim'el'lto. A 23 de novembro de 1863.
Sà. A21 de janeiro de -1848. 159°. Presitlente-O bacharel Ambrozio Leitão da Cunha.

36°. Presidente-O cidadão Antouio Joaquim Alvams do A 3 de outubro de 1864.
Amaral. A 7 de abril de '184.8., 60°. Vice-presidente-O cidadão José Caetano Vaz Juni-

37°. Presidente-O cidadão H6rculano Ferreira Penna. A 01'. A 23 de abril de 1865.
7de ianeir~ de 184.9. 61°. Presidente-O bacharel Lafayete Rodrigues Pereira.

38°. Presirlente-O cidadão I-Ionorio Pereira de Azeredo A '14 de junho de 1865.
CouLinbo. A 7 de novembro de 184.9, 62°. Vice-presidente-O desembargador Miguel Joaquim

39°. Presidente-O dr. Eduardo Olimpio Macbado. A ;> Ayres do Nascimento. A 19 de julbo de 1866.
de junbo de 18;>1. 63°. Vice-presidente-O bacharel Frederico José Correia.

Foi o fundador do Asylo de Santa Thereza. A 6 tle agosto de 1866.
400. Vice-presidente-O tenente-general Manoe! de Souza Mo. Vic.e-presictente-O juiz de dit'eil"o ManoeI Jansen

Pinto de Magalhães. A 9 de julbo de 1852. Ferreira. A 10 de agosto de 1866.
Diec. Vl. 1-37.
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6;)°. Presidente-O vacharel Antonio Mves de Sousa maram os indios Piócóbgés, contou 1:289 voltas ou esti-

Carvalho. A '1 de outubr'O de 1866. I'ões.
66°. _1° Vice-presidente-O bacbarel, juiz de direiro da Sendo este llJgar (Victoria) saqneado e incendiado em

comarc,a da Carolina; Manoel Jansen Ferreira. A 4 dp, abril 1814 por estes mesmos indio~ ficou interrompida a nave·
de 1867. gação até que em 1816 novos povoadores vieram' para o

G7°. Presidente-Bacharel Francklin Americo de Menezes mesmo lugar, que denominaram São Pa1.~lo do Norfe.
Doria. A 2D de maio de 1867 tomou posse perante a as- Em outubro de '1817 o capitão general, que então go\'er-
sembléa pro\·incial. _ nava este Estado, mandou fundar no lugar Eslirão-grallde

68°. Presidente-Bacharel Antonio Epaminondas de Mel- a colonia Le01Joldina' por Francisco José Pinto de Magalhães,
lo. Tomou posse perante a camara municipal á uma hora levando em seu soccorro I~O soldados de linh.?, a qoal não
da tarde de 27 de outubro de 1867. vingou, já por falta de prolecção do governo, e já pela de·

60°. 1° Vice-presiclente-Baéharel Manoel Jansen Ferrei- serção da tropa, e do proprio l\1ágalbães, que em '1821 a
ra tomou conta da presidencia em 5 de maio de 1868, por 22 appareceu no _Pará com um projecto de estrada, com·
occasião de retirar-se o presidente para a camara elos de- monicando esta provincia com o districto de' Pastos-Bons,
putados, de que era membro. Em 17 de setemuro (Ie 18,18 Pinto de Magalhães sahiu da

700
• f. O Vice-presidenle-Dezernbilrgador Manoel de Cer- Leo1Jold'ina com 20 soldados em direcção á nascente do rio,

queira Pinto. Tomou posse em 1 de agosto de '1868 peran- e examinou os campos de um e outro lado afim de abrir
te a camara municipal. uma estrada, que pa~tisse da povoa~~ão e fosse embrenhar:

7'1°. Presidente-Dezembargador Ambrozio Leitão da Cu- se nos sertões.
nba. A 4 de setembro de 1868. No dia 26, pouco abaixo do ria(;bo '!anta flJlJw, encon·

Pela primeiril vez deu-se aqui o facto de ser um cidadão trou uma aldeia de inaios Piócóbgés, que reduziu ápaz pe·
nomeado pela segunda vez para presidente desla provin- dindo-lhe o chefe para não consentir que abi fossem os chris·
da. tãos matai-os, a:3Severando a existencia de mais seis al~ias

Por fallecimento d'um parente seu tomou nojo e passou qne desejavam entrar no caminbo da civilisação.
a administração ao 1° \'ice-presidente dezembargadol' Manoel Os francezes no tempo do seu dominio exploraram este
de Cerqueira Pinto em 18 de outubro de 1868, e a rens- rio até suas cabeceiras, onde descubriram mina de lapis·la·
sumin em 25 do mesmo mez. suli, salitre, sal-gemma etc. eto. Cbamavam-Ihe G'UCljallUg.

72°. Dr. José da Silva Maia, 1° vice-presidente, em 4. de No inverno é navegado com facilidade, o que não aconte·
abril de 1869. ce no verão por ter mui las cacboeiras.

73°. Dr. Braz Florentino Henrique de Sousa, um dos ma- Diz o engenbeiro Lago, que este rio tem 87 legoas de
i eruuitos lentes tla faculdade de direito do Recife, em 16 curso a contar-se da Ser'I'Cr. do l1eg'fo.
de junho de 1869. Falleceu no dia 29 de março de 1870, A sua embocadura ê1ista da Lagem-Grande (cachoeira) 15
e sepultou-se na tarde do dia seguinte no pavimento da ca- leguas, de S. Luiz Gonzaga 26 e meia, da Barra do Coroa
pella de N. S. da Conceiç.ão, na cathedral, com sentimeríto 83, e da origem do Mearim '1lt.6 e meia.
geral dos bahitantes desta (jidade. Em 23 de maio de ,18M; o presidente do Maranbão re-

74°. Dr. José da Silva Maia, 1° vice-presidente, em 29 meUeu ao governo .geral amostras de cobre, descoberto nas
de março de 1870. margens do Grajahú, ,onde tambem se encontram, seis le·

njo. O bacharel e deputado geral Augusto Olympio Gô· guas abaixo da Cbapadél, pedras de alva e linda côr, ql1~

mes de Castro em 28 de outubro de 1870. apresentam todos os caracteres do gesso.
Grajahú, Grajaú ou Guajahú.- Urna amostra d'ellas, remettida d'aqui ao ministerio do

Olltr'ora ~ss!m se chamava uma aldeia d"indios, situada a imperia, foi analysada pelo director do museu nacional, que
margem e querda do !'io Grajahu. declarou pertencer esta substancia á "ariedaue, que, pela

Ri~.-Nasce em distancia de 18 a 20 leguas ao N. do sua textura, tem o nome de gesso fibroso, a qual mais com·
Riachão, ao O. do rio Mearim, e corre de sudoeste a nor- mumente se encontra em terreno secundaria superior.
deste DOI' entre as serras do l'eg1'o e Cinta, de cujas fral- O Paiz publicou em 18139 com bem'merecidos elogioso
das brotam regatos que o eogrossam. seguinte

Estas altas vertentes que estão a 7.° de lat. merid. mal' _ . .
1 f

'1 AI M d C 11' «Plalio pa1'a a 8ncorpQracao de uma companll1a de '/la~e'povoar as, armam com as (O to- ean e o ane as as _ . • . ,
'b' d G . I ' [facao Ct vapor no no GroJahu, e abertura de uma

1'1 ewas o ta) a I,U. •..
,. . est'fada margmal do mesmo no.

Entra no no Meal'llll pelo lado esquerdo a'este na lat.
merid. de 3.° 24' e na long. occid. de 26° 42', seis a sete Antonio Luiz Soares propõe-se a encorporar o mais bre·
leglJas acima da villa da Victoria. ve que fôr passiveI, uma companbia que se denominará

Foi pela primeira \"ez navegado pelo alferes de milicias «Progresso do Grajabu» com o capital de cem contos de
Antonio Franci co dos Reis que com muitas pessoas de sua reis, divididos em .acções de cem mil l:eis, para o fim de
família desceu por e1le no dia fi de maio de 18B em pe- le\ar a etreito a Mvegac.ão a vapor no rio Grajahú, da villa
queno e rual organisados barcos por elle fabricados na villa do Arary á da Cbapadn. .
do Senbol' do Uomfim da Chapada: em todo o espaço que A navegação do Grajahu começará dous annos depois de
na\" gou até á 1içtoria, mau grado as cilada~ que lhe ar- encúrporãda a companhia, se antes não fôr possivel.

,
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Comme1'cio.

"Vantagens pam a /avou1'G.

Esta linba fluvial estender-se-ha até á capital, quando as annos ha em que esta nay~gação se pode fazer de dezembro
forças da companhia o permittil'em. a maio.

Anavegação será feita nos mezes que decorrerem de ja- É elle presentemente navegado: nos referidos mezes, por
oeil'O a abril de cada anno, em um vapor de força de 3D embarcações das dimensões indicadas para os vapores, po
cmllos, tio palmos ele quilha, 'J 8 de bocca e 3 de pontal. rem é indispensavel desobstruil-o não só nos ingaytbiuas,

Qllando o estado da oompanbia permiLtir e as necessida- como em outros lugares, para que a navegação se faça com
des da lavoma e do cOlrimercio o exigirem, a navegação será a precisa cele.ridade.
feita por dous vapores. ' Calcula-se em 9 L1ias a viagem, aguas acima, do Arary á

Acompanbia terá annazens para cargas nas vi/las do Arary Chapada, e em 6, :Jguas abaixo, mais dois dias ou menos
eCbapada. dois Jias, conforme a correnteza e profunLlidade do rio.

Os fretes serão regulados na razão de tIO por cento p:Jra A ser assim, a companhia fará duas viagens mensaes nos
fazendas seccas, 15 por cento para molhados e generos de mezes do seu oontracto, e mais algumas em dezembro ou
prodllcção da provincia, menos o sal que pa.gará 200 reis maio quando as aguas do rio o permittirem.
por [XIneiro, e 'l~OOO reis por legua quanto a passagens.

A companhia fará pelo menos seis viagens redondas an
nualmente em quanto tiver um só vapor, e o duplo .quando As terras, banbadas pelo Gl'aj'Clhú são as mais ferieis da
til'cr dois. provincia, ricas de madeiras de construcção e abundantes

Os correios publicos serão transportados gratuitamente, de 0100 de cupayba, cravo etc. etc.
e por menos um terço' das passagens os militares em ser- ~s terras do alto sel'tão são igualmente de uma uberdade
viço, os recrutas, os presos de justiça, e suas bagagens. prodigiosa e ricas de madeiras; sen clima é incontestavel-

Acompanbia obriga-se a fazer a precisa desobstrucção do mente, o mais sall1bre e ameno da provincia.
rio para facilitar a navegação nos mezes do seu contracto. A lavoura, porem, no alto sertão e margens do Grajahú

À companbia obrigar-se-ba tambem a abr~r nma estrada é quasi nulla por falta cIe vias de commuoicação, e resultan
para a condocção cIe boiadas, margeanelo o rio Grajalrú cio impossibilidade de levar seus productos a~ grande mer
desde os campos de São Benedicto, no baixo iVIearim, até cada da provincia.
os primeiros campos do municipio da CLtapada. Com a alta do preço do algodão e dos mais generos de

A sérIe ela companhia será na villa do Arary, e as acções exportaçao a lavoura do alto sertão animou-se extraorelina
serão di LribuiLlas com prefereucia nos termos do l\Jearim e riamente, mas, crescendo na mesma proporção as difficul
da Cbapada, e o restante dollas na oapital e outros logares dades do transporte, tornou a desanimar.
po interior. Presentemente a navegação do Gl'ajaIJú é feHa por emhar-

Logo que esteja distribuída melade das acções, a compa- eaçues das dimensões indicad::ls para os vaporos, e por ou-
nhia se coosiderad encorporalla. iras menores, mas !la muita falta d'ellas porque custam de

Oempresario, se fôr accionista de mais de cincoenta ac- LOOO~OOO a 1:0008000.
çães, será o gerente da companbia durante os primeiros dez Cada viagem redonda destas embarcações regula GO elias,
annos, edentro deste pt'aso só lhe poderá_ser tirada a geren- e a despe~a elo CLlsteio nunca menos de GOOaOOO.
da se os accionistas, por mâioria de dois terç.os de votos, D'aqui a impossibilidade dos pequenos lavradores e ne-
oexigirem. _ gociantes poderem transportar os seus productos.

Só poJel'à ser gerente o accionista possuiJor Je mais de
vinte acções.

Para ser levada a eiIeito esta empresa, o empresario exige A villa da Chapada, á qual só Cax.ias excede em impor-
as segoilJtes concessões:- tancia commercial no interior da provincia, recebe annual-

Privilegio exclusivo por vinte ano os para navegar a va- ment~ pelo Grajab}i mais de duzentos contos ele reis em fa-
por o rio Grajahú; zendas seccas e molhadas, e trinta mil paneiros el0 sal eom-

Sllb\'enção de 12:000~000 annuaes nos primeiros dez an- praLlos na capital.
nos, e igual nos dez ultimas, se a companhia n'esse tempo Faz acU,'o commercio com os municípios do Riachão, Ca-
fizer a navegação com dois vapores, e metade se só tiver rolina, Santa Tbereza, e S. Felix de Balsas.
um vapor; Vende-se ali nm paneiro de sal 'por 500 reis e mais e n'es-

Emprestimo de 4.0:000~OOO sem juros para serem pagos ta proporção se veodem todos os outros generos, por causa
pela t)a parte das sLlbvenções; das excessivas despezas de transporte, e occasiões ha em

Isenção de impostos geraes e pruvinciaes para os Yapo- que tudo se vende pelo dllplo, e até pelo triplo.
res, barcas e todo o material,- qLle a companhia necessitar; A navegação a vápor do Grajabú porem não só fará bai-

Isenção do recrutamento para as pessoas empregadas no xar os preços dos generos de impórtação n'aqllelJas regiões,
serviço da companhia; como aogmeotar;í consideravelmente o seu consumo. o que

Duração do cóntracto por tempo de Yinle aonos. tl'ar~ ao mesmo tempo o augmento das rendas publicas.
p '6 ·Z·d d l . - O aogmeolo das rendas pode tornar-se consideravel, por

0881 1 '/ a e (a navegaçao. . que endo muito mais difficil e dispendiosa a navegação do
Orio Grajabú pode, com certeza, ser navegado a vapor Tocantins, a baixa dos generos nà villa da Chapada e a fa

nos mezes que decorrem de janeiro a abril de cada armo, e cilida!le da navegação Jo Grajabú vão chamar para a nossa



298 GRA GUE

Estrada do Grajahú.

capital muitos freguezes dos que actualmente vão pelo To· da 1'1ttoya,-jaz a ilha Gmnde do Paulino; assim chamada
canlios comprar generos na capital elo Pará. porque n'ella tinba uma fazentla de gados o Sr. Paulino José

Accresce lue n facilidade da navegação do Grajabú, fa· Coelho Bastos, negociante portuguez residente na cidade da
zendo necessariamente baixar no alto sertão o preço dos Parnabyba.
generos de importação, e receber os de exportação, vae me- Não se deye confundir esta ilha, dn freg118zia de N. S.
lnorar consideravelmente a condição dos babltantes até ngo- da Conceição da Tl1toya, com urna outra tambem cbamada
ra condemnados á exclusiva de creadores de gado e a ren- ilha Grande, pertencente a pro\ ineia do Pianby e situada
der seus producLos por um terço do que se vendem na ca· entre as barras de Canarias e da Amarraçüo.
pital, ao passo que compram tudo pelo triplo do seu valor. A ilba Grande do ·Paulino tem de comprimento 18 kilo·

Tirai-os destas duras condicções é o serviço mais impor- metro~ e de lnrgura 10, pouco mais ou menos. A-s suas ter·
tante que um habil administrador pode prestar á provincia ras são mui ferteis e dão optimo .algodão: abunda cm vaa·
confiada aos seus cuidados. dos catingueiros e gatos maracajús; aves nquaticas, durante

n in\'erno; duas qualidades de abel'bas etc. Aqui não ha
ancas, a menos que não atravesse alguma da ilha do Caju,

Possuímos nesta parte da província a estrada, que parte da qual é sep:Jrada pelo braço de rio, que form:J a barra de
da Barra do Corda margeando o rio Mearim até os cam- Jlielancieiras.
pos do Mearim e Anajatuba, e a que parte de Santa Tbe- N'esta ilha e_nc()ntra-se qnin:Jquina, copahyba, angelica bra·
reza margeando o rio Pindaré até Moncão. vn, ipecacuanha, sete-sangrias,-cajueiros, muricizeiros, pi-

A primeira é muito util e conveniente ao termo da Barra lOmbeiras, puçaseiros, mass:Jrandubas, guabirabeiras, jalo,
do Corda, e a segunda ao de Santa Tbereza. bazeirds, carnahubas, tucuns etc.

Falta-nos, porem, llma estrada que, partindo dos 'pri- Entl'0 esta ilha e a do PalJagaio, que. lhe fica ao sul, ha
meiros campos, no municipio da Chapada, 'venb:J margean- um largo igarapé, que bifurca-se 4- ou õ kilometros acima
do o rio Gf(~jahú até os campos de S. ,Benedicto no Baixo de sua embocadura: navegando-se mais .. kilom~tro, pelo
Mearirn. braço septentriónal do supradito igarapé, cIJega-se ao porIa

El;ta falta torna-se tlemasiadamente sensivel, attendendo- da fazenda do Sr. Paulino José Coelbo Bastos, que fi~a 1 a
se a que :JS boiadas da Chapada e :JS qlle por ahi passam 2 kilometros para o interior, :lOnde vê-se uma casa lle te·
podem \'ir ao Mearim no mesmo tempo que se gasta d'ali Ibas. Já não cria mais gado, porque os morcegos mataram
á Barr-a do Corda, ou á embocadura da estrada de Santa a maior parte e o resto foi retirat.lo pelo dono.
Tbereza. . Guanaré.-ppqueno lugar acima da vilia do !ta·

Se abrir-se a estr'ada do Grajahu, as boiadas do l11unici- pecurú onde moram alguns lavr:Jdores.
pio da Chapada e dos lugarrs vizinbos virão -aos campos Guarapary.-«Porto Ú vista do fôrle de S. Luiz,
do Mearim ou el' Anajatuba, ('m metade do tempo que se debaixo de outro forte, em que havia 4 peças de ferro coa·
gasta pelas estradas de Monção ou da Barra do Corda, en- do». Copiat.lo da obra de Diogo de Campos Moreno, porem
contrando pastagem e agua em todo o transito, do qlle re- não sabemos boje o lugar deste porto.
sultarú chtgar em melhor estado com Illenos despeza, e Parece-nos, que foi junto ao forte ele S. F'I"ancisco.
sem prejuizo por morte dos animaes. Guarapirá.-(Vide Ca'ieira.) ,

Presentemente, para se ir do Mearim ou de Anajatuba Guarapiranga.-Lugar si tunda na costa orien·
á. villa da Cbapada, por qualquer das estradas abertas, gas- tal da ilha de. S. Luiz, na bahia de S. José. Como seja lu·
tam-se pelo menos vinte dias, ao passo que pelo GrajaIJú, gar de dezembarque do gado, vindo do Munim, e o ponto
gastar-se-ha menos da metade d'esse tempo. de reullião de muitos individuos, que acompanham e.nego·

ão estas as principaes, mas não as unicas, vantagens que ciam n'este gel}ero do commercio, foi reconhecit.la a neces·
a provincia ha-de auferir quando abrir a estrada do Craja- sidade al]i cl'uma autoridade policial, mormente servindo de
b'à, e o rio eleste nome fôr navegado a vapor. # abrigo aos escrayos fugidos.

O auctor desta ideia, tendo em vista as urgentes neces- Em 19 4e maio de 185;5 o presidente Cruz Machado ahi
sidades que ora acaba de expôr, para melboramento e en- cr,eou uma subdelegacia ele policia.
grandecimento não só da provincia, mas ainda elos mllnici- Guarapiranga.-Vide São Bento.
pios do alto sertão, attendcndo ás grandes difficuldades que G-uerindó.-Igarapé em forma de meandro entre
tem os negociantes e lavradores, na exportação dos produc- a ilha de Canarias e a das Eguas, o qual communica o rio
tos para a capital da provincia, espera qõe o exm. sr. pre- da Ba'rra de Cancbrias coro o rio do Torro que Ibe fica ao
idente da provincia, e a assembléa provincial abracem tão occide-nte,-parecendo ambos um só canal.de largura des·

boa ideia, protegendo semelhante empreza. igual.
O commercio c n layoura desses Jugal'es desejam arden- O Guerindó, cuja embocadura fica -1 kilometro abaixo da

temente vor realisada e ta navegação, que lhes mostra o mais ilha de Batatas, é de mui difficil navegação por causa dos
au picio o futul'o.}) pállS e raizes que lhe obstruem o leito em alguns lugares:

Até hoje nem o go, erno e nem a assembléa prnvincial alem disso l1a nelie urna alluvião de muriçócac:, que todavia
cuidou de'l'ealisar este projecto tão esperançoso. são menos para temer do que as onças, que abundam na ilha

Grande do Pau.lino-(ilba).-Ao N. O. do das Eguas.
grupo do CarralJafo e entre as barras ele 1Jlelallcieiras e Subindo-se pelo Guerindó, ao cabo de pouco mais de 2
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hora de via'gem, chega-se a um lU{jar em que elle eslreita- Quantia foi crcada a "iJla baviam 360 indio" alem das c·a-
se consideravelmente: logo adiante, subindo !la dous igara- sas e ranchos, em que habitavam e mais uma capella.
pésinhos â estibordo, este igarapé torna-se mnis largo, ria Freguezia.- la provi ão de vigario, passada por D. frei

, paragem ehamada l'res fJoccas. D'abí seguindo-se, com (J Antonio de S. José cm 22 de março de 17õ8, se I' ter 'ido
. proa para S. O" vai-se confrontaI' com a bocca de um iga- essa nomeação feita com o fim de evitar que o morado

rapé, a bombordo, o qual separa a' ilba das Eguas da do res experimenta sem falta lle [la to espiritual por se acha-
Mang'uin/to. rem desannexarlos LIa freguezia de TiJpuy-tapera por um

mgand~-se depois para O. entre a ilha de Canarías e termo de desistencia, que fez o respectivo vigario collado
ado JJJangüillho, chega-SI} a final a um sitio aonde o Goe- Roberto Mal'tins, da posse parochial, que tinha nos mora
rindó, sufficientemente largo, dizem que tem '22 metros de dores do Cnman.
fundo'. Foi n'esse mesmo dia creada pelo dito bispo cm uma ca-

Navegamlq-se para N. O, deixa-se a'bombordo a emboca- palia, coja origem é a seguinte:
dura de um igarapé que separa a ilha de Manguinho da do José Bruno de Barros, solteiro, mOTador na sua fazenda
Cardoso e entra-se no rio uo Torto, depois de 4 horas de Juçm'a, do CUillan, com 36 annos de idade, em 13 de abril
navegação pelo Gue1'1'ndó que deve ter, alé aqui, cerca de de 1755 requereu ao bispo diocesano D. frei Antonio de
2myriametros tio comprimento, S. José «licença para levantar no dito seu sitio uma 'capel-

Aextensão deste igarapé será muito menor se suppôrmos la dedicada ao glorio~o S. José, de quem e~a mnito devoto.»
que a sua l'eunião com o Torto é no lugar chamado Tres Allegava morar muito distante da freguezia, e lhe ser mui~

boccas, antes de chegar-se á ilha do lIJanquinho. to I enoso ir elle e seus escravos todos os domingos e dias
Guia-(ponta da).-Fica na lat. merid, de 2° 26' e na santos á villa, o que alem ele lhe causar grande incommodo

longo occ. de 46° 33'. «fazia muita falta á cultura de suas lavouras» e por isso pe-
N'esté lugar edificaram os religiosos oarmelitas calçados dia licença para ter um capellTIo, que celebrasse mi sa e lhe

uma p~qLlena ermída, que dedicaram ao culto de N. S. da administrasse os sacramentos necessal'ios.
Guia. N esse mesmo dia assignou uma escriptma lavrada pelo

Nem vestigios hoje existem d'esse pequeno templo. • escrivão Carlos José da Camara em que dava para patrimo
Guia.-(Ermida de N. S. da).-Vide Convento do nio da mesma igreja 30 vaceas boa3, situadas em meio quar-

Carmo. to de legua de terra em Pericuman, sendo testemunhas o
Guin'l.arães .-VILLA, FREGUEZIA, CO~IARCA E MU- Rvcl. Dr. mestre em artes Caetano Lopes de Figueiredo, e

NIClPIO. o capitão Filippe José Pereira'.
Villa.-Por termo datado em 20 de janeiro de ·1758 ce- O Dr. arcipreste João Rodrigues Covete, provisor e ,i-

deu José Bruno de Barros a sua fazenua de GU:Jrapiranga, gario geral do bispado, mandou procetler ás Lleligencias do
001 que habitavam 360 índios livres em virtude da lei de estylo.
Gde junho de '175:>, para o governador do l\'Ial'anh,ão dis- Os avaliadores do conselho da dita rilla a 8 de outubro
pôr d'ella como entendesse conveniente ao reiJI serviço. uo mesmo anno avaliaram as 30 vaccas em 30aOOO reis, o

Governara enlão este Estado o brigadeiro Gonçalo Perei- meio quarto de legua de terra em 101~ reis, e o rcoclimen
ra Lobato e Sousa, que tomou posse c1'ella por auto lavrado to d'oma e outra consa em 10~ reis por anno.
em iS do mesmo mez de janeiro, e no dia immediato ins- Exerciam então esses cargos os cidadãos Manoel Ferreira
lallou ahi a villcl de S. José de Gui17lm'àes, que está situa- da Silva e José de Abreu Villela.
da no lado septemtrional da bahia de Cwnun, 43 leguas a O vigario de Guimarães, mestre em artes, Custodio AI-
N. O. da capital. . ves Serrão procedeu no dia 30 de sfltembro d'esse anno á

«Esta Yilla é uma das maiores do Estado, e com tantos vistoria, e achou o lugar escolhido capaz e decente para
moradores brancos, que forma uma cotllpanbia de auxiliares n'elle se edificar a capei la, sendo testemunhas Manoel Fer
de oitenta praças: assim asseverou Joaquim de Mello e Po- nandes Pestana e Manoel Dias de Oliveira.
voas ao governador em 30 de 'agosto ele ,1766 em oflicio a Por termo lavrado n'esse mesmo dia obrigou-se o peti
sua magestade. cionario a fazer a capella com decencia e perfeição recom-

rA villa de Guimarães do Cuman d'esta capitania, dizia mendada na constituição do bispado, e promettel1 fazeI-a ao
o procurador geral dos índios Antonio Corrêa Furtado de menos de madeira boa, bem disposta, e toda la\lrada de sor
MendonçJ) em '16 de setembro de 1796, pode servir de ex- te, que eqoTvalece a ser feita de, soque, ou de pedra e c~l,
empíar, que é a unica villa de indios, que se acha em gran- visto não haver no seu sitio pedra e nem terra de soque
de adiantamento, na qual já se contam' muitos índios com de qualidade alguma.
bens e possuidor,es de escravos, (e um ba que já possue Em 22 de outubro 0. referido arcipreste julgou por sen
mais de vinte I) e porque? por se terem applicado a cultura, tença o patrimonio, e concedeu a referida licença para a edi·
eesla attrabiu pa'ra ahi o commercio, com que tem augmen- Gcação da capella.
lado a população e os matrimonias de Enropeus com filbas As custas d'estes autos importaram em 4;$06'1 rei.
rlc.indios, com o que se conclue, que aque\la povoação, em Finalmente José Drooo logrou ver satisfeitos seus mais
que se não trabalha, não ha n'ella que vender, nem com que ardentes desejos.
comprar, e por isso nunca se adiantará, nem terá commer- Alem d'esta igreja houve mais ,a segu~nte.

cio, porqoe este consiste em compras e vendas.» 19r~ja de N. S. de Guatfa/upe.-José de Moraes, viuvo,
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morador na villa de Guimarães, requereu ao DI'. goyeroa- Comarca. Foi crealla pela lei provincial o. 65 de ,15 de
dor do bispado licença para edific~ar uma capella a N. S. de junho de Ü~38, que dividiu em duas a d'A\cantal'a para for·
Guadalupe, sendo seu requerimento despachado a 3 de se- mar esta. Em seu principio foi composta dos termos de
tembro de '178'1. Mandon-se proceder ás deligencias do cos- Guimarães e de Santa Helena formando um só rnuniâpio,
tume a 6. O senado da camara por seu despacho de 29 de o qual foi depois dividido ainda cm dois pela lei provincial
setembro de .J78i e titulo de data 'e sesmaria de -10 de de- n, '120 de 3 de outubro de '184·'1 para formar o de Coro·
zembro do mesmo anno concedeu para creação da capella rupu.
36 braças de chão em quadra na paragem em que o sup- A lei provincial n. 330 de 14 de ontuuro de '1852 mano
plicantc tinha roçado. dou encorporar a esta_comarca todo o territorio entre os rios

A 'iO de dezembro desse anno, presente o vigario Fran- Tury-assú e Gurupy, que o decreto n. 639 de '12 de junbo
cisco Antonio d'Oliveira e Silva, com o escrivão, na villa, de '1852 mandou desannexar da provincia do Pará,. e en,cor·
no fim da rua nova da parte direita fronteiro ás casas de porar a esta.
Isidoro da Costa, ac.bou o dito _vigario um baldio roçado e Municipio. Compõe-se unicamente da fl'eguezitl de S. lo·
queimado e nesse foram balisadas as ª6 braças em quadra, sé de Gu,ima'l'ães.
e fincadas 4- balizas cada uma em seu canto postas por es- A freguezia de Santo Ignacio do Pinheiro, que pertencia
qúadria pelo arrumador do senado Francisco Marques; o tambem a este município, foi desmembrada deite, e aone·
vigario declarou que esse terreno demarcado era capaz, di- xada ao term.o de S. Bento pela lei provincial n. 883 de H
feito e commodo para a edificação da capeUa; .foram teste- cle junho de 1870.
munbas João Baptista Leite, e Simão da Silva-(Já não exis- O tenno de Gu[marães pl'Omette um futuro, cheio de
te boje esta capeUa.) prosperidade e' de riqueza, pois alem de estar em terreno

Camara municilJal.-O governador Gonçalo Pereira Lo- fertilíssimo, regado por muitos rios e banbado pelo mar,
bato e Sousa em 30 de outubro de f75R concedeu ao se- é ahi o aUmento de prompta acquisição, as mattas abundan·
nado da camara para seu patrimonio uma legua de terra. tes de caça, o mar e os rios de peixe tanto que é e.ste ge·

Em 27 de agosto de H103 a camara municipal, composta nero exportado para a capital, onde se vende por bom pre·
dos cidadãos M31lOel Coelho de Sonsa, Romão José Lou- çr>.
reiro, Antonio Raimundo Barbosa, Placi do Ferreira de Mon- Pela costa existem CU'''l'éleS para pescaria, pertencentes aos
donça e Pedro Corde!ro ponderou ao governador, que es- lavradores abastados do termo.
tando a casa da camara em tal ruina e precisando de uma Nas ilhas fronteiras á villa, e que se estendem até á ba·
reforma, e não tendo elta rendimento em seu patrimonio, l1ia do Tury-assú, outr oca haviam o\os cl'atins em tal abono
infaltivelmente seria demolida. dancia, que at~eram exportados para a capital.

Afiançou tambem a camara não ter rendimentos ha annClS Em officio de f4. de agosto de '17G9 disse Joaquim de
para pagar aos officiaes dejustiça, muito principalmente de- Melto, que por averiguações a que procedeu, soube que o
pois, «que os lavradores ele Pericuman uão quizeram mais cafuz Luiz de Mattos achou em terras de Guimarúes uma
pagar as imposições dos seus currtles de gado, (como ain- porção de ambar, que vendeu a Francisco Pereira, este a
da então pagavilUJ os moradores do .districto de Alcantara á frei Mathias de São Boaventura, e este ao capitão d'auxilia·
camara da dita villa) o que foi tambem praticado [Jelgs qlle res Vicente Ferreira da Costa-pezando -oito libras, no n·
tinham curraes de gado nos campos de Sermno com tantQ.lor de 1O~ reis cada uma.
excesso e escanrlalo a ponto dos mais poderosos ameaçarem Morreu Luiz de Mattos sem mostrar o lugar, onde o achou.
os mais Immildes qlle se sujeita\'am a taes oouS.» No terreno d'esta comarca cultiva-se arroz, muouioca,

Lamentou tambem a falta de augmento de sua população, canna de assucar, milbo etc. etc.
e attribuiu-a á necessidade de mantimento «tanto de pesca- Com quanto o porto da vllla olIereça ancoradouro capaz
do como de carnes apezar de ser a bahia múi abundante de receber embarcações pequen:!s, a navegação é perigosa,
·de peixe.» sendo porem este-obstaculo vencido por bons praticas.

Para remover estes obstaculos pediram, que fosse conce- É ponto de escala dos vapores da companbia da navega·
dida á camara·a inspecção da passagem da bahia cressa villa çãQ Ouvial maranhense. O cíllor atmospherico é de 86° de
para as de Alcantara e S. João de Gortes com os mesmos dia, e 80 á noite F.
iudios, que foram cedidos ao passador com a condicção de, Tem uma cadeira ele/primeiras letras para meninos, e ou·
nõs intervallos de dita passagem, poder pescar com uma tra para meninas, aqueJla creada pela lei provincial n. 3de
rede e canàa, que o senado da camara se obrigol1 a dnr. 30 de março de 1835, e esta pe!:! de n. M de 26 de julho

Por este off:icio se conhece que por abi transitava muita de '1837, sob ns Yi'stas d'uru delegado da instrucção publica,
correspontlenda entre o Pnrá e Maranbão. uma delegacia e subdelegacia de policia, um commissal'io

Vimos um balancete da camara de 12 de novembro de vaccinador, alguns professores particulares, algumas casas
H326 do qual con ta, que tinba de receita annl1al 285aOOO de negocio de seccos e molbados, engenhos ll'ns ucal' mo·
reis, proveniente de licenças a vendelbões, de foros de cur- vidos por agua e animaes, uma fabrica de cal etc. etc.
raes de peixe á 1:000, salinas e camboas á 500 reis, o que Negociam pelo interior alguns individuos nacionae ces·
só rendiá (2911\500) 7 ilhas de criar gados a 5aOOO reis cada trangeiros.
uma, aferições de balanças, e pesos, foros de roças e con- Aqni residem as auctoridades da comarca.
tractos de agual'llente, c cachaça. . É a parada d'um commando superior da guarda oa..:iooal,



GUR • GUR 301

dos bntalhões de cílcadores n. 7 e 8, e d'uma secção de re- Vieira, escrípta pelo padre André de Barros e impressa
serva. - em 1746, se sahe que tomando posse o dito padre Antonio
E~istem íllguffiílS fazendas de gado, nas quaes se contam Vieira, em abril de 1655, de todas as allleias t.l índios do

SOO caber,as, que produzem talvez 200 bezerros por anno. Estatlo do !\Iar::mhtío, para estas duas mandou os padres
Em 1820 tinha WO fogos, ft.ÕO almas, 4. ruas, e uma pra- Bento Alvares e Manoel Pires.

ça. Domesticando-se os indio , e entregando-se ao commercio
Em 18Mí, diz Milliet de Saint Adolphe, tinha 2:000 ha- do oleo de cupal1iba e d'olltros generos d13 negocio, foram

bitautes. entretendo relações com imlividnos civilisados, e as im obti-
Apopulação da freguezia sobe actualmente a 1ldSüO' al- veram estes padres talou qual policia e meia cultura, que

mas, senrlo 9:l~OO livres e õ:1.00 escravos. sempre se notou nos indios d'essés lugares.
t\a tarde de 17 de março de -1865 o presidente da pro- Para este resultado tambem inOuio a communicação coos-

vincia DI'. Ambrozio Leitão da Cuoh::l ahi se achou, e pas- taote por terra, que a dependencia administrativa obrigava
sou revista aos batalhões n. 7 e 8 da guarda na 'ional do a manter entre a capital do Maranhão e a do Pal'á, quando
commando superior d'esta villa, - sob a denominação de capit.::lnias formavam ambas as pro-

Guipapo.---:-Pequena povoação na margem esquerda "incias o antigo Estado do 1I1aranft.ão.
do rio /Jalsas no distl'icto da vil1a do Riachão. D'esse caminho, sempre limpo e aperfeiço::ldo pelo indios
Gurupy.-(aIO. BAmA E CABO). d'esta aldeia até 1729, .ia hoje não existem vestigios.
/lio.--Na di tancia de mais de 20 leguas ao N. da Cm'o- Não existindo m::lis esta aldeia, desde 18-11 principiaram

filia velha tem este rio as SU::lS cabeceiras, perfumadas com a formar-se alguns qui lombos no distl'iclo do Tary-assú, que
o uave aroma da baunilha e do cravo. tra~iam-no ameaçado d'um momento para outro duma in-

Ahi existem indios selvagens,' mas inoffensÍ\ os. ul'l'cição, a qUêll estender-se-bia ine\'itavelmente ás comar-
Negociam em suas aldeias com o regatõos, d::loMO em tro- cas d'Alcantara e Vianna, pondo assim em risco a proprie

ca dos generos, que compram, ricas madeiras de marceoa- dade e segurança individual -dos seus habitantes, tornandq
ria, de tinturaria e de con lruccão, cortadas nas immen as inacessiveis terreno, aliás fertilissimos e apropriados a va
matr.l , que ahi jazem, canel1a, cacau, cravo, baunilba, c - rias especies de cultura.
marú, arucu, sal a parrilha, andiroba, abutua, oleo de cupa- O presidente dr. Olympio Machado, convencido da neces
h)'ba, etc. etc. sidade de libertar aquelte dUriclo de tal jugo, e d'obstar a
Atrav~s ando o rio espaço inteiramente desertos, vae que \'iesse a ser um seguro asylo onde e abrigassem mui

pouco e pouco engros ando até apresentar um volume d'a- tos malfeitores dOesta pro,incia e da do Pará, metteu hom
gna igual ao do lLapecurú. bras a esta empresa, e deo 3S dividas providencias cm ,irtu-

Onavegante vae descobrindo cacboeiras, que irriçam o ele elas quaf\s, no dia 18 de junlJo de 1853 partia o capitão
seu leito c lhe difficultam a viagem no tempo das vasantes Guilherme Leopoldo de Freitas commandantlo a forçá, julga
aponto de ser nccess::lrio cm algumas deltas os indios traos- .ia necessaria para bater os ditos qui lombos, então e:{Í ten-
porlarem às co tas as suasubàs ou igan'fés. tes em /Jfaracassumé.

Ás veze. descobrem-se estirões inteiramente secros, que Com tanto acerto e feliGidad~ tomou elle as melJidas pre-
obrignm os regatões, que ahi \ão I:omprar oleo de cupabiba, cisas, que em agosto consegllio batel-os cOJllplet::lmente, in
aesperar pelo inverno para poderem descer. clusive os das minas de .JJaracassumé e de Criz Santo re

Felizmente tudo isto se acabíl no lugar chamado Pedms putados os principaes e mais terriveis.
I/e.am!'far. Em numero superior a duzentos viviam os escravos, o'el-

D'aqui para baixo seu curso é inteiramente franco, tanto les abrigados, ou do producto das mina de lIJm'acassumé,
nas enchentes como nas vasant.es, a toda e qualquer nave- que biam trocar em Santa Helena e outra paragens por
gação fcita por barcos de vela ou a vapor. viveres, munições e fazendas, e estabelecidos em urna po-

E te rio caudaloso e longo, largo e profundo desemboca \oação regular entretendo relações com os regatães e com
na co ta do mal' em OO~ 4·8' de lat, S. e l!5° 50' de longo a gente dos povoados, ou vivendo isolados, como os de Criz
Ode GI'enw, segundo nm estudo feito pelo tenente Joa- Santo. em ranchos si toados nas clareiras dos bosques, evi
quim Alves de Castilbo por ordem do genel'al Andréa em tando cautelosament.e todo o contacto com gente de fóra, e
1837. cuidando exclusivamente dos trabalhos d'agricultora.

Pelo decreto n. 639 de 12 de junho de <1852 foi designa- Desassombrados assim estes terrenos, o -referido presi-
do elle para limite entre esta e a provincia do Pará depois dente attendeodo não somente ao augmento da populaÇão,
de longa lucta e grande demora. que havia actualmente na comarca de Guimarães, em conse-

Pouco depois da conquista e povoação do M~ranbão. ven- quencia de lhe ficar pertencendo pela lei prov, n. 330 de
do os padres da companbia de Jesus, que avalie d'este rio, 1ft. de outubl'o de 1852 todo o tel'l'itorio comprehendido
quer do lado d'esta provincia, quer da do Pará, era babi- entre os rios Tur.'J-assú e Gurup,y, que por decreto n. 639
lado por varias tribus d'indios, estabeleceram abi duas al- de 12 de junho dô mesmo anno foi desannexado da pl'ovin
deias, 3S quaes constituiam eotão duas especies de pontos cia do Pal'á e encorporado a esta, como principalmente á
intermediarias entl'6 as suas mi sões do Pará, e do Mara- conveniencia de S8 tornar mais expedita e concentrada a ac
nhão. ção da justiça nos districtos de Sallla lIel:ena, PinheÍ1'o e

Pelo livro 20 da obra-l'ida do A1Josfolo padt'e Antonio Paraná, em cujas maltas existiam os qui lombos, resolveo
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criar ahi uma delegada de policia em 3 àe jnnho de '1853. mais baixos, e cercados pelas mais duras camadas de rocha,
Mandou tambem abrir uma est.rada desde a fazenda hlS- O vieira de L, como é ú principal, chama-se mina rir.a,

saral nté ás margens do Alm'acassume com 16 legoas d'e>.:· Não bavendo corrente alguma d'agl1a nas vizinh.anças, a
tensãô e 2~ palmos de largura, com o fim d'evitar a recom· Companhia mineraçã:) mm'allhellse, de que adiante fallare·
posição elos qui lombos e fazer sentir os meios d'acção do mos, encarregou ao engcnbeiro Martin a construcção de
governo n'essas desertas e longiquas paragens por meio grandes reservatorios para aguas pluviaes.
d'esta commnnicação tão commorla como faci\. O 1? é o ôa B(}a ES1Jet'ança, mui perto do \'alle, cuja

A destruição dos quilombos e a abertura da estrada eleve- area é ele '18:000 braças quadradas e pode conter H,,2v6:000
se ao zelo, activiLlade e pericia do já citado capitão G. L, de pés cubicos d'agua: 2° o Reservatorio do Alnnte Christo com
Freitas, que assim prestou tão relevante serviço a esta pro- a area de 32:500 braças quadradas para conter 16,380:000
vineia. pés cubicos d'agua só no ramo' do N, podendo o do Sguaro

O tempo mostrou a necessidade de crear-se por alti al- dar 38,280:000 pés cu bicos d'agua: 3° é o da Grota-funda.
gures um Ducleu de população, e haver um destacamento de .são estes diques formados de terra barrenta e de madei·
força de linha em qualqner dos seus pontos limitrophes. ras, (le que 11a abundancia no mesmo lugar, e por isso pau·

Pelo decreto n. '1284 de 26 de novembl'o de ,1853 foi co cus~al1l, e são tão fortes como os da Bollanela, assevera
auctorisada a fundação da colonia miWar; de S. Peclt,o de o engenheiro 'G, Guntber.
Alcantar-a elo Guru1JY; e definitivamente assentada em ju- É bem provavel que os indios sejam empregados e com
nho de 1854 n'uma ponta de terra ou promontorio que for- vantagens nos trabalhos da mineração.
ma o rio Gurupy, na sua margem direita, perto do rio de- O dr. Eduardo Olympio Machado, presidente de saudosa
nominado Cacaual e da conlluencia do GU1·upy-mú·irn. memoria, nomeou uma com'missão para explorar as minas

Nas immediações d'ella e em outros sitias tem·se encon- de Maracassumé, a qual em seu relataria de 25 de janeiro
trado cafez.aes e cacauaes perdidos por entre o malta, altes· de {8M Misse que o «terreno era metalifero, que em varias
tando antiga cultura. lugares na ex tensão de uma legl1a o ouro apparecia em quan·

A região do Gurupy é espantosamente fertil: cm sellS irn- Lidade na profundesa de dous palmos e até fia superficie etc,.
mensos bosques existe cupiosa quantidade d'arvores, de que Enviadas estas informações para ti côrte alguns capitalis·
se extrabe o oleo de etlpabiba e o d'anLliroba, e as margens tas conceberam lisoogeiras e seductoras esperanças de ri·
do-rio são exce\lentes 'campos ele criar gado. queza, e formuram ali a companhia Alineraçl10 maranhense

No ponto denominado Picada, muito acima da eolonia, com um capital der mil contos de reis.
começam as aldeias dos indios. Infelizmente os lCicros não tem correspondido ás esperan·

O commendador Cruz Machado, inspirado pelo sen genio ças, ou pela exagel'ação das inl'ol'mações ou pela ma direc·
emprebendedor, lembrouem seu luminoso relataria á assem ção dos trabalbos, e falta de conbecimentos especiaes.
bléa provincial do Maranhão a creação abi d'uma mis~ão pa: Foi esta empresa transferida a uma com[lanbia ingleza.
ra a conquista d'essas tribús semi-barbaras, augmenLo do No lugar onde outr'ora se trabalhou na mineração acha·
commercio entre esses lugares e o Pará, e a cultura do café se uma pequena povoação com 5 casas de t&lba, engenhos,
11'esse solo para ella tão apropriado. ranchos, tendas e oflicinas. Já teve tresentos trabalhadores,

Em distancia de 5 legoas do rio 6-u1'upy e 4 do ~lamCCf,s- porem em dezembro de 1862 tinha só cem, e hoje nenhum.
swné exLstem as afamadas minas de A/aracassumd'situadas Projeota·se LIma estrada d'abi para a colonia militar, que
no valle da Boa-Espe'rança e seus arredor'es, o qnal corre é' o ,isinho mais perto, a qual será de 8 a 10 legnas.
de E para O, e é fecbado por coliuas baixas. Antigamente o Gurupy e Cay fé formaram uma capitania,

Debaixo do solo vegetal d'estas colinas encontram-se pe- que com essa denominação foi doada em ·1628 a Alvaro de
daços de barro e ferro, agglomerados e formando a base da Sousa, tendo por limites o rio Tury-assú (Pindohytuba) e
rooba. Acotipurú. Sua primeira povoação extincta pouco depois

Esta rocba tem a côr parda em uns lugares, e em outros chamou-se Vem-Cruz. Reverteu á corôa em 1720. Berredo
ilvermelbada mostrando a inclinação do 20° Odo norte mag- faz menção do clonatario, que vivia no seu tempo, o por·
netico, e as laminas sllbterraneas, de que é formado, a de teiro-mór José de 1\lello e Sousa.
,19 a 20~ para O da perpendicu"lar. Mathias de Albuquerque Maranhão, segundo filb0 de Je·

PMe ser esta rocha julgada mais ou menos aurifera e no ronimo de Albuquerque Maranhão, pelos relevantes serviços
meio d'eUa apparecem 'vieiros, que são uns' considerados de seu pae foi nomeado 1° capitão do Gurllpy, e em 2 de
mais ricos do que outros, sendo os occidentaes de compo- agosto de 1628 agraciado com uma ,sesmaria, de terras.
sição arenosa, e' os orientaes de ferruginosa. O governador e capitão-general Alexandre da Serra Frei·

Alguns vieiras tem 36 pés de largura, cleixando vêr ves- re vendo que Marcos Gonçalves da Cunha ~havia servido a
tigios de laminas, pedaços·e nos de quartz, e n'elles, prio- sua magestade com todo o cuidado, incansa"el disvclo, grano
cipalmente nos tirados elo vieira de O, se tem encontrado dissimo\ trabalbo, e zelo na abertura do caminho de terra
ouro em abundancia, o que prova a riqueza das minas. do Maranhão para o Pará vadeando maltas, atropellalluo pe·

Nos valles da Doa Esperança, do Piquiseiro, A/ante rigos, assim do ge91io barbara como dos mesmos bixos c
Christo, lJaixas elo Ouro fino, nos declives, nas baixas, féras indomaveis, que enBOntrava com tanto risco da sua
nos alagadiços paI' toda a parte acha-se ouro, sendo os mais pes:ioa, bem como se tinha empregado no estabelecimento
ricos depositas em terrenos d'allu\'ião, situados nos lugares e .conservação da ald'eia do Gurupy, o nomeava capitão com·
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mandante da referida aldeia e de toda a distancia do cami- Encontra-se entre P e 50' de lato merid., e entre as longo.
nho, em que se tinba empregado e descuberto, com o qual occ. de 48° 21' e 48° 36'.
posto vencia porem o soldo de soldado. D Cabo.-Jaz no angulo de leste da entrada da baht'a II 50'

Bahia do Gurupy.-Pertence ao Maranhão e Parti, e n'ella de lat. merid. e a 1&-8° 2i' de long occ.
desagua o rio Gurupy. . Ahi existe um pharol de 3:>' ordem, segundo a classifica-

ção do ministerio da marinha.

.
Historia.-Pela provisão regia de 20 de julho de das n~ções 'ullrama1'Ínas &c. publicada pela academia real

f782 foi determinado, que os ·ouvidores das comarcas fi· das sciencias. ,
zessem todos os annos memorias dos novo. estabelecimen- -Relação summaria das cousas do Maranhão, escripta
los, factos, e casos mais potaveis, que tivessem succedido pelo capitão Simão EstaGio da Silveira, dirigida aos po
desde a fundac,ão d'esta capitania. bres deste reino de PortugaL-Em Lisboa por Geraldo da

Amedida era 'boa, por isso não se continnou, e foi a Vinha, 1624. E' este opusculo um folio de ·12 meias folbas
causa da obscuridade, que se nota em muitos factos lJisto- de papel sem numeração. Vem no volume 47 (unico que
ricos, e ás vezes bem modernos. trata da America) da collecção de Diogo Barbosa Machado,

Vide Chron';ca e Chronisla pago 174, que citamos por do qual s6 existe boje um exemplar pertencente á biblio
estar este artigo f6ra do seu lugar que devia ser entre Chi- tbeca publica do Rio de Janeiro, segundo afirmam os srs.
chá e Cigano pag, 139. lnnoceneio F. da Silva (T. 7, pag.277 do D1'ccionario Ri-

Para auxiliarmos o fuLuro historiador:ou para dispel'tar- bliographico) e Figaniére (B ibliofJ1"alJMa histo1"ica portu
mos a curiosidade e o estudo de muitos elos nossos leitores, gueza, pago 154). Consta-nos que o manuscripto original
aqui vamos apontar os escriptos publicados e inedictqs, que púra na copiosa Bibliolheea Eborense. Descre"e com mui
tratão d'esta provincia, não somente aquelles, que conhece- tos louvores a terra, seu clima, 3guas e pro uctos, e trata
mos, mas tambem os que achamos indicados em "arias do seu descobrimento, -da invasão dos francezes e expulsão
obras e jornaes. dos mesmos.

-RistoirB de la mission desPeres Capucins dans l'isle de O incansavel sr. dr. Candido Mendes d'Almeida reimpri
Maragnan et terres circonvoisiues, par le pêre Claude d'Ab- mio-,a em formato ele quarto, aonotou-a, porem ainda não
beville. Paris 1614, em 12° c·om figl1ras.-Contem 393 fo- a destribuio.
lhas, alem das do indice das materias e das da taboa remis- Consta de 31 folhas, impressas na paq'ahyba do Sul, typ.
sil"a do seu conteudo. E' obra rara e da qual consta-nos de C. M. ii. Rua dos Coqueiros n. 1.
que o erudito mI'. Fel'dioand Denis procura dar d'ella uma -Annaes Historicos do Estado do Maranhão, em qne se
segunda edicção. Tracta dos acontecimentos de :1594 até dá noticia do seu descobrimento, e tudo o mais que n'elle
1613. ou do periodo da invasão franceza no Maranhão. tem succedido desde o anno em que foi descoberto até o de

-Voyage dans le nord du Drésil fait durant les années ·1718, por Bernardo Pereira de Berredo.-Lisboa, na offlci
1613 et 1614 par le pêre hes D'Evreux, pl1bliée paprés Da de Francisco Luiz Ameno, 1749. Em foI. de XXVI
l'ex~mplair uni que consel'vé.à la bibliothéque imperiale de 7-10 pago Foi reimpresso á expensas dos srs. drs. Fabio
Paris, avec une introduction et des notes par M. Ferdi- A. de Carvalho Reis e Pedro Nunes Leal-184.9-f}i-Ma
oaod Denis.-Leipsig d: Paris. 1854. E' um nitido "olu- raobão typ. l\Iaranhense. Em 8° de x...\:VI-655 pllg. Pre
me em 8° de XLVI. 456 pago que faz parte de uma col- cede esta 2~ edicção uma introducção escripta pelo dr. A.
lecção de escriptos relativos á America, e editados por A. Gonçalves Dias.
Frank, com o titulo ue-Bibliotheca Arn(wicana, collection -Historia da companhia de 'Jesus na extincta provincia
d'ouvrages 1'nedites et rares SlW l'Amen'que. E' esta obra do Maranhão e Pará pelo padre' José de Moraes da mes
um segllimento, como a intitula o aotor, oa complemento ma companbia.-Pela deuicatoria de~ta obra parece que foi
da Historia do padre Claudio d'Abbeville, dividida em duas escripta em i 759 a sua primeira parte, que é o que della
parles, tratando alie com mais especialidade na primeira existe, perclenuo-se, conforme afirma o autor no fim do vo
dos usos o costumes dos selvagens, e na segunda dó que lume, os abundantes rnateriaes para a segunda parte no
respeita â catechese. A introducção e notas com que o cDnfis~9 feito no Pará aos bens dos padres da companhia
erudito mr., F, Denis illustra esta edicção da Viagem de de Jesus.
D'EvreulXi são excellentes. Foi descoberto este manuscripto. pelo dr. Antonio Gon-

-Jornada do Maranbão, feita por Jeronimo d'Albuque·· yalve;, Dias na Bibliotheca de Evo1'a, e por elle remettida
que em I6H., por Diogo de Campos Moreno.-Sabio no 4·° copia para a secretaria do imperio, de onde a houve o sr.
lugar do primeiro tomo-(1812. Lisboa) dos sete que for- dr. Candido Mendes d'Almeida, que a fez imprimir, em
roam a collecção de noticias para a historia e geog7'alJh1'a '1860 sob o titulo geral de-AJemodas l1ara a Msto'ria do

Dicc. Vl. 1-38.
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eu:;tinclo Estario rio 111aranhào &, collegidas e notadas por Lisboa na typograpbia RoIlandiana 1822, [~o de 50 pago
Candido Mendes 'de Almeida, 8° de Xir-5[~9 paginas. contendo a P parte, nnica. que sabiu á luz.

-Relação bistorica e politica dos tumultos que s,uccede- Attribue-se este trabalho ao redactor do Censor-João
ram na cidade de S. Luiz do Maranbão, com os successos Antonio Garcia Abranches.
mais notaveis que nell'e aconteceram. Sua descripção geo- -Artigos ele officios da junta da delegacia das provincias
grapbica, seu descobrimento, conquista, guerras com fran- do Piauby e CeurA com a do Maranbão, mandados imprimir
cezes intrusos e indios natnraes. Invasão dos bollandezes, por illm. exm. sr.'governador das armas dessa pro\incia,
SUl) expulsão e exacta nomeação do tumulto, que na dita Rodrigo Luiz Salgado de Sá Moscoso.-Maranhão, na typo
cidade se levanton, e a quietação delle com a vinda de Go- grapbia nacional, anno de '1823. 8° de 84 paginas.
mes Freire de Andrade, e o exemplar govel'Oo deIle, e de É mnito rara esta obra, que é ouriosa apenas como coi·
outros governadores delle e o de Francisco de Sá e Mene- Lecção de documentos ele

J

urna erocha gloriosa da nossa bis
zes, & por Francisco Teixeira de Moraes, natural da villa toria provincial.
de Alenquer, e ciuadão da d'ita cidade. Anno 1692.) Perten- -Roteiro da viagem que fez o cilpitão Francisco de Pau
ce este manuscripto á academia real das sciencias de Lisboa. Ia Ribeiro ás fronteiras das capitanias do Maranhão e da de
E' dividida a obra em duas partes, contendo cada uma 1.~ Goyaz, no anno de '1815 em serviço de sua magestade lide·
capitulas. lissima.-Vem-impresso a pago 5 do T. I -lO da Revista Tri-

-Poranduba lVIaranhense ou relação historica da provin- mensal do Instituto Historico e Geograpbico.
cia do Maranbão por frei Francisco de N. S. dos Prase- -Memorias sobre as nações gentias que presentemente
res &-1.822. Manllscripto existente na'bibliotbeca do /ns- bahitam I) continente do Maranhão; processo de suas hos·
tftuto Histú1'ico e Geographico. Contem a obra 32 'capitu- tilidades sobre os habitantes; causas que lhes tem difficul·
los, alem de um Diccionario da. ling~ta geral, com que ter- tado a reducção, e unico methodo qoe seriamente podera
mina, e uma carta geog1·a1Jhica. Até o capitulo XX é um reduzíl-os.- Escripto em 1819 pelo major graduado Fran·
resumo dos Annaes de Berredo, e dahi segue resumida- cisco de Paula Ribeiro,-Vem impresso no tomo 3° da Re
mente a bistoria da nossa provincia até o governo do ge- vista l'n'mensal do Insti~uto Historico e Geographico Bra·
neral Silveira. sileiro (184'1) a paginas 18<i, 297 e 442.

-Roteiro e mappa da viagem da cidade de S. Luiz do -Discripção do territorio de Pastos-Bons nos sertões do
Maranhão até á côrte do Rio de Janeiro, feita por ordem Maranhão,' propriedades de seus terrenos & pelo major
do governador e capitão-general d'aquella capitania, com Francisco de Paula Ribeiro.- Vem publicado a pago 41 do
os oflicios ;relativos á mesma vIagem por Sebastião Go- T. 12 da mesma Revista Trimensal.
mes da Silva Belford.-Rio de lareiro, na impres ão re- -!Linerario do Hio de Janeiro ao Pará e Maranhão pelo
gia, 18'10. brigadeiro Raimundo José da Cunba Mattos-2 \'olumes em

---:Pape\ politicó sobre o Estado cio Maranbão por seu 8°, Rio de Janeiro. 1836.
procurador Manoel Guedes Aranha.-Anno de 1685. -O Tury-assú, ou a encorporação uestete rritorio á pro-

-Cbronica da companbia de Jesus pelo padre João Filip- vincia do Maranbão, com um mappa, por Candido Mendes
pe Betendorf. Parece que é obra de 168.... e que se oc- d'Almeida.-Rio de Janeiro '1851, 8° de 128 paginas.
cupa com indiviquações dos successos de '1684. -A revolução do Maranbão desde 1839 até "840; memo-

-Compendio historico politico dos principios da lavoura ria bistorica e c10cllmenLada por Domingos José .Gonça\l'es
do Maranhão & por Raimundo José de Souza Gayoso.-Pa- de Magalhães.-São Luiz do Maranhão 1858. 1 volume em
ris '18-18-8° XXXIV-337 pago E' obra que se vae. tor- 12° ele W8 pag~nas com algumas notas escriptas pelo dr.
nando rara. A. H. Leal. Vem este trabalho primitivamente inserto no voo

-Estati'3tica historico-geograpbica da provincia do Mara- lume 10 da Revista T7'imensal (1848) de pago 264, e pago
nbão & por Antonio Bernardino Peç,eira do Lago, coronel 362.
do corpo de engenbeiros.-Lisboa 1822: Em 4,0 de 9'1 pago -A Carolina, ou a definitiva fixação de limites entre as
e com 16 mappas estatisticos. provincias do Maranhão e de Goyaz. com um mappa, por

Esta obra e preciosa e muito rara. Candido Mendes de Almeida.- Rio de Janeiro, 181í2. 80

-Roteiro da carta da província do Mal'..anhão desde Je- de 226 paginas.
ricoacoára até á ilha de S. João e da, entrada e sabida -Historia da Independencia do Maranhão (1822-'1828)
pela babia de S. Marcos, pelo coronel de engenheiros An- pelo Dr. Luiz Antonio Vieira da Silva-Maranhão, 1862,80

tonio Bernardino Pereira do Lago.- Impresso em Liver- de XI, 34.9 pag,. -Documentos appensos 52 paginas.
pooI por Harris's Widow & Brotbers. 1.821. E' um infolió -Apontamentos para o Diccionario Historico, Geogra·
de 21 p3ginas, em portugnez com a traducção ingleza ao pbico e Estatístico da provincia do Máranbão por Cesar Au·
lado. E' obra muito rara. gusto Marques, dr. em medicina &, Maranbão, 18M. typo'

-Espelho critico politico da provincia do Maranhão, di- grapbia do Frias, 8° de 376 paginas.
vidido em duas partes,: na primeira se mostra um snmma- -Apontamentos, noticias, e observáções para servirem á
rio dos progressos da lavoura, e circumstaocias do~ lavra- bistor,ia do Maranhão paI' João Francisco Lisboa- impres·
dores &; na segunda o caracter e costumes dos babitantes sos em Lisboa em "858, sob o titulo Jornal de Timon e
e alguns factos mais notaveis dos generaes, magistrados e reimpressos em MHranhão em ,1864 a 65.
elero, por um habitante da mesma província.) -Os ind,ios bravos e o sr. Lisboa, Timon 3°-pelo com·
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mondador Francisco Adolpho de Varnhagem. Impresso em impressa ha tão pouco tempo, Maranhão. '1844.. Typ. de Ig-
Lima, Perú, {867. nacio José Ferreira.

-Almanack do Mar'dnhão para '184·9 por Antonio Rego. -Breve Memoria .sobre a introducçã'o da vaccina no Ma-
Nos Almanacks publicados por B.- de :Mattos, de 1858 ranbão pelo Dr. Cesar Augusto Marques.-Pequeoo opus

até t868, veem com supplementos aos mesmos os seguin- culo em 8° francez, contendo apenas ia paginas. Maranhão.
tcs trabalbos do dr. Antonio Henrique Leal: no de 1860- 1863. Typ. do Frias.
(Apontamentos estatisticos da provincia do Maranhão: D- -Memoria sobre a typographia maranhense pelo typo
Contem 67 paginas de 8°; no de 1864--«Provincia elo Ma- grapho José Maria Corrêa de Frias-Maranhão, 1866. Na
ranbão»-opusculo ele 60 paginas; e no de 1866--«Princi- typ. do Frias, in folio ele 4·0 pago
paes successos da 'historia da provincia do Maranbão desde -Almanak de lembranças brazileiras para 1862, 1863 e
oseu descobrimeeto até nossos dias, 4866. ~ '1868, pelo dr. Cezar Augusto Marques-Maranhão: aquel-
a padre José de Santa Tbereza na sua Isto ria delte les impressos na typ. de J. M. C. de Frias, e este na de B.

9uerre dei regno del Bmsile. (Roma ,1700 n. de cerca de de Maltas.
500 paginas) occupa-se na parte 2a, livro 2°, da invasão e -Almanak do Povo para '1867 e ·1868. Maranhão. Typ.
expulsão dos bollandezes do nosso territorio. Acompanham do Frias.
adescripção um mappa topograpbico da cidade de S. Luiz -Almanak administractivo da provincia do Maranhão or
e uma vista da mesma. É obra rara. ganisado por João Candido de Moraes Rego, 1870 e 1871.
asr. Netscher no seu Les hollandais a7t Rasil (Haye Maranbão. Typ. de B. de Maltos. ,

{853) pouco tracta da invasão e estada dos bollandezes no -Semanario maranhense, '1867 a 1868. Maranhão. Typ.~

Maranbão, occupando-se apenas de pago 123 em diante ('om de B. de Mattos.
esta conquista. Do Cathalogo dos manuscriptos da Bibliotbeca Publica
apadre Domingos Teixeira, na sua vida de Gomes Ft'ei- Eborense cal bem-se noticias dos seguintes manuscriptos so

re de Andracle (Lisboa 1724), trata no 2° volume de pago bre as cousas do Maranbão:
J72, do ~ lO até 121>, do Maranbão e da revolla do Be- ·-Cbronologia dos governadores do Maranbão-'1626 até
quimão, e de sua morte. 1718.»

Rocha Pitta na Historia da Amen'ca Portugueza. Ayres '-Catbalogo cios capitães-móres do Maranbão-De '1615
do Casal na Corog1'aphia B?'asilica, e Soutbey na sua [{ys- até 1745.D
to/'y af Brasil, já traduzicla em portllguez. e em muitos -America abreviada, suas noticias, e ele seus naturaes,
volumes da preciosissima Revista Trimensal do Inst'ilulo e em particular do Maranhão, titulos, contendas e instruc
Histarico e Geograplt'ico do Brasil acbnm-se alguns arti- ções á sua conservação e augmentos mais uteis pelo padl'e
gos em referencia a este objecto. João de Souza Ferreira, preshytero da ordem de S. Pedro,

-Historia Gerai da Brasil por Francisco Adolpbo de natural da villa de Basto.- E' de 1693. Contem 6 capitu
Varnhagem, obra de subido apreço. de profundas investiga- los, em 185 folbas. 4.°
ções, de consciencia e cle luz, que deve ser lida e consultada -Noticiaria Maranbense. Descripção do Estado do Mara
constantemente. Ocommendador João Lisboa, no seu l'imon l'llJão, em que tempo se descobria o Estado, por quem,
nas pago 385 e 386, impressas em Lisboa (obedecendo a que governadores o tem governado, como está, suas rique
um sentimento de justiça e de satisfação pessoal pelo valio- zas,"e noticias, que de pl'esente temos, com muitas mais
so serviço prestado por esta obra á patria,» confessa que que não se conhecem, e como se pode augmentar, e sua ca
n'ella «renovaram-se e purificaram-se as fontes e dilataram- pacidade: d'onde vieram os moradores indios deste Estado,
so os horisontes, sendo o plano vasto e bem disposto; feliz e outra_s peregrinas circumstancias, por João de. Souza
auistribuição das materias; immensa, laboriosa, e cbnscien- Ferreira, provedor da fazenda dos ausentes do Gram Pará.
ciosa a investigação, tudo isto muito acima de simples re- -Diz o sr. Rivára, bibliotbecario de Evora, qne esta obra
senba e Í1luicação, como subjugado sem duvida por modes- é uma reproducção mais extensa dos capitulas 3°, 1~0 e 5°
tia limitou·se o auctor a dizer tractando do seu livro.» da antecedente.

-Catalogo dos Exms. Srs. bi pos do Maranhão pelos co- -Descripção geographica do Marànhão, e de alguns rios,
negas José Constantino Gomes de Castro e Raimundo Alves assim pertencentes á capitania do... Maranbão, como do ce
das Santos-Jornal Ecclesiastioo anno X n. 2'17, pago 5 et lebre rio Amazonas, rios que neste se meltem e nações de
reliqua. . que são povoados.- Consta de 15 Tolbas em folio, e se-

-Manifesto da commissão particulal' da administração e gundo o sr. Rivára é de lettra do padre Bento da Fonseca,
interesse publico creada na cidade ele S. Luiz do Maranhão jesuita.
pela Exm. a junta provisoria e administrativa d'esta provin- -Fragmentos de um roteiro dos rios do Maranhão-com
cia.-Maranhão. Imprensa Nacional. 1822. É in folio e tem 5 paginas em folio da letra do mesmo padre.
39 pag., muito curiosa e rara. -Breve descripção das grandes recreações do rio Munim

-Tabella bistorica e chronologica das dignidades, cone- do Maranhão, pelo padre João Tavares, d~ companhia de
gos, e beneficiados da santa igreja cathedral do Maranbão, Jesus, missionaria do dito Estado.-7 folhas em quarto.
desde a épocha da sua fundação em i n9 até 1844 pelo -Representação do governador do Estado do Maranbão
conego arcipreste, provisor e vigario geral João Ignacio de (Alexandre de Souza Freire) a el-rei, dando conta do seu
Moraes Rego.-É em quarto, 32 flag. muito rara, embora goyerno.- Consta de 18 folhas in folio.
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-Parecer sobre o rommercio do Maranhão- 2 pago 4.° quaes propostas se achavam demoradas no conselho nitra·
-Informação asua magestade de todo o Estado ecclesias- marina ba mais de 6 annas.

tico que comprehende a capitania do Estado do Maranhão.- -Capitulas sobre os maus procedimentos do governador
E' escripto em 8 paginas de folio por D. Cbristovão da e capitão-general do Estado do Maranhão, João da Maya da
Costa. Gama, apresentados a el-rei pelo procurador do lIlesmo

-Cllronica da companbia de Jesus da missão do Mara- Estado, Paulo da Silva Nunes-1722-'1724..
nhão, pelo padre Domingos de Araujo,-escripta em 1720. -Ordens do ger-al dos jesuíta, que se devem guardar
Consta de 60 folbas in folio, e coutem apenas 3 IÍ\Tos da na provincia do Maranhão. E' do anno de 1745.
primeira parte, estando o resto da obra incomvleta. -Varias papeis dos jesuítas do Maranhão.-E' do codice

-Fragmento de uma cbronica da companhia de Jesus do CXV i2-L
Maranhão, pelo padre Jacintbo de Carvalho,- Tem apenas -Parecer do (le embargado!' Joseph dos Santos Palma
18 folhas in folio. sobre os dous r"equerimentos das camaras do Maranbão e

-Maranbão conquistado a Jesus Cbristo e á co!'ôa de Por- Pará.
tugal pelos religiosos da companbia de Jesus.- Incomple- -Memorial derigielo a el-!'ei pelos povos do Maranhão
to e escripto em 1757 pelo padre Bento da Fonseca. contra os jesuitas.-Em 24· de junho do 1734.

-Traslado autbentico dos papHis, que se escre\ eram en- -Carta do padre Joseph Vidigal a D. Francisco de AI·
tre o bispo do Maranbão D. Gregorio dos Anjos, e os pa- meida Masr,arenhas, principal da patriarchal, e çripta do
dres missionarias da companhia de Jesus sobre a contro- collegío do Pará em 7 de outubro de '1739.-Diz o sr. Ri·
versia da administração das igrejas. Em 1680 e 168'1. vára que é assás curiosa pelas noticias que dá dos escrip·

-Carta do padre Pedro Pedrosa a sua alteza dando eoo - tos dos missionarias do Estado do Maranbão.
ta de tudo que se obra nas missões da capitania do Mara- -Negocias da vice-provincia do Maranhão, vindos em
nhão até o rio Tapajós as quaes em rasão de seu officio 174'1.-Sâo apontamento do padre Bento da Fonseca.
visitou- 6 de março de 168L . -Noticia das missões dos jesuitas no Maranhão de de

-Carta do mesmo padre a sua alteza em continuação da '1712 até f7t>7.-E' datado de 20 de abril de 1757, e de
antecedente.- Outubro de i68L lettra do padre Jeronimo da Gama.

-Informação que deu a sua alteza o padre João Filippe - oticia do governo temporal dos indios do t1laranhão
Beteudorf sobre o expulsarem e aos mais padres do Mara- e das leis e razões, porque os srs. Reis o commetteram aos

"nbão em fevereiro de 1684.- Tem 77 folhas. J. F. Lisboa missionarias; e em que consiste o dito governo chamado
cita-a no volume 3° elas suas obras. temporal, que exercitam os missionarias sobre os indios.-

-Carta do padre João F:ilíppe Betendorf, superior das E' as:ignado pelo padre Bento da Fonseca a 14 de selem·
missões do Maranbão, ao padre João Paulo Oliva, geral da bro 'ele '175t>. Ha outro memorial do mesmo padre e sobre
companhia de Jesus. o mesmo assumpto, e no mesmo cad ice, porem muito mais

-Informação do missionaria da companbia de Jesus do extenso.
Estado do Maranhão, boje assistente nesta côrte, em q\le -Varias cathaJogos e mappas dos sujeitos da companhia
respondem ao que contra elles dizem os moradores do di-- de Jesus, residentes no Estado do Maranhão e Pará.-Com·
to Estado, sobre os indios da sua repartição e entradas prehende do anno de 1684 ao de 1753.
dos sertões. '. -Dialogo entre Fabio e Eugenio sobre as novas do Ma·

-Respostas aos capitulas, que deu contra os religiosos ranhão, no anno de f785.
da companbia de Jesus (em 1682) o procurador do Mara- Hospicio do Senhor do B<?m.fiDl.
nhão Jorge de São Paio.- Diz o bibliothecario de Evora -Vide Bompm.
que é papel mui curioso para a historia das missões jesui- Hospitaes .-São os seguintes os que existem na
ticas. capital.

-Memorial de f2 prúpostas, que os padres missionari- Hospital de caridade-A primeira noticia, que encon·
os do Estado do Maranhão representaram a sua magesta- tramas sobre a creação do bospital da Misericordia nesta
de para ser sen'ido mandar vêr e deferir-lhes, quando lhe provincia. acba-se na pago 362 das obras de l'únoll, ~o 1'0·

pareça qne elles voltem ás missões do dito Estildo, de que l!lme.
ao presente foram expulsos, na cidade de S. Luiz do Ma- Diz elle «que a maior parte do anno de 1653 passou o
ranbão. padre Antonio Vieira na cidade de S. Luiz, onde procurou

-Petição a el-rei do procurador do Estado do Maranbão, tambem fazer erigir um bospital, e a esse intento disper·
Dionizio Campello de Andrade. tau o zelo da irmandade da Misericordia, que al'recadou não

-Razões porque os padres devem ser restituidos ás al- poucas esmolas; mas como a obra por então não fosse adian'
deias. te conseguiu sempre, que se dispozesse uma casa particu·

-Protesto e notificação aos padres para sabirem fóra do lar para receber os enfermos de todo desamparados, e em
Estado do Maranhão.- E' de i8 de março de 1684. favor desse bospital provisorio privou-se eBe mesmo de

-Traslado das duas propostas das camaras das cidades muitas commodidades indispensaveis, dando-lhe até a pro
de S. Luiz do Maranbão e Santa Maria de Belem do Gram pria cama, e dormindo d'alí por diante em uma simples es·
Pará, que foram apresentadas a sua magestade pelo pro- teira de taboa.)j
curador das mesmas camaras Paulo da Silva Nnnes, as Parece que d'abi em diante continuou essa falta, pois apa·
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Das no livro das despezas da Santa Casa ac.hamos as seguin- Tem 24 braças de frente para O ao correr da rua 'do NoJ'-
les verbas: te, e ou~ras tantas a L para a 9'ua do Passeio.
No aono de '178L Medicamentos para os presos. 20a140 ConLiguo a este terreno pelo lado do S acba-se outro, on-
Despezas com um pobre no hospital militnr.. . . 1a020 de está o poço e quintal do hospital, com 8 {l~ bracas de
1782, Pago ao hospital militai pelo curativo de frente para a nta (lO Norte, 22 para o lado do S, e i 8 bra-

um pobre,.. . , ' , , ,. 48~866 fias e 2 ~/"J palmos para a 1'ua ao Pas-seio, ficando com 23
m3. Despendia com o curativo de uma pobre. HiaOOO para o lado, que une com o terreno propriamente elo bos-
Com esmolas e medicamentos ... , . -. . . . . . . . . . 1O~500 pital.
i79~. Dispendio com o curativo rIos pobres, que Foi comprado em 7 de dezembro de 1821 a Francisco

se tracta"am no lazareto do Bomfim. . . . . . . .. 134t{i 20 Simões dos Ramos pela quantia de i 50aOOO reis.
1795. Despezas com o tratamento dos pobres. 32~85Õ Desde o começo da obra até i8I:1 era pouco o andamen-,
t797. idem, idem, idem.. . ' 30n398 to d'ella, porque, segundo consta da acta da sessão de 23
iiOS. idem, idem, idem, ... , , , , . . . . . . . . . lOa041 de maio desse anno, «resolveu-se á vista do esquecimento,

I

1799. idem, idem, idem. , , . , , . . .. i!i9rH.02 em que tinha estado este estabelecimento da parte dos fieis,
D'eslas ditIerentes notas conclue-se: qLle n Santa Casa pa- que se fizessem todas as commodidades precisas e possi

gava medicamentos para os presos poupaudo assim despe- veis com as circumstaneias do cofre para com a maior pres
zas aos cofres publicas: que já no anno de 1781 havia hos- teza serem recolbidos os doentes pobres, existentes no hos
pilai mililar, onde eram curados os pobres á custa d'ella, e pital militar e tratados á' custa d'ella, para a ('asa do despa·
que o mesmo acontecJa com os L10entes de variola tratados cbo por em quanto, e logo em seguida se. cotisaram os me
DO lazareto do Domfim. sarios com suas esmolas para os primeiros preparos da ca-

D. Diogo de Sonsa, em 26 de abril de 1799, informando sa, q.ne ia servi .. de hospital.»
um requerimento do pro\'edor e mais irmãos da misericol'- Não sabemos tambem como conciliar isto com as verbas,
dia, em que pediam para si o coorento de N. S. das Mer- qne vemos mencionadas no livro das clespezas da Santa
cês, disse que achava jusla a prctenção, porem no caso de Casa, em todos os annos, para o curativo dos doentes-do
ser deferida elle achava convenÍi~nte a doação com o onus hospital de Caridade.
de (curarem e tratarem assim os militares d'este Estado O livro das actas diz uma cousa, e o das despezas diz
como as tripulações aos navios de guerra, e tambem com outra: aquelle é assignado pai' mnitos irmãos, e não sendo
adeclaração de fica .. para a fazenda real o terreno, onde passivei, que todos elles se reunissem para illudir os vin
exislia no terreiro de palnGÍo a ig..eja antiga da Mizericor- douras, nos merece mais fé do qQe este escripto apenas pelo
dia, pois assim resultava utilidade ao publico e a conside- thesoureiro.
rarel economia da desp~za annna de 7:774{J22õ reis com Pode se.. tambem que e te .empregado pensasse, que o
ohospital milita .., o qual eslava situado nb meio da cidade hospital rnil1"ta?' era de caridade, pelo simples facto de re
eera l50 incapaz como representou o general Fernando Pe- ceber os doentes pobres, e tratai-os á custa da Santa Casa.
reira Leite de Foyos.» O escrupulo de historiador consciencioso nos leva a ex-

Cootinuou porem a Santa Casa a pagar ao hospital mili- p'ôr estas duvidas. . _
tal' o curati\ o dos pobres, que para lá mandava, até que no Foram porem no anno de 18'1 i, que passaram os doeo.-
anDO de 1805 apparece no livro já citado esta verba: tes do hospital militar para a dita casa do despacho, que

(Viveres, medicamentos e outras despezas com o bos- corria em frente da igreja para o largo.
pilai de caritlade 580865;5.» Em 4 de setembro de i814 ordenou a mesa, que se re-

Creado pois este hospital resolveu a irmandade da miseri- bocasse todo o edificio contigua á igreja de São Paotaleão,
cordia na sessão de 16 de maio de 1806 construir á sua fazendo-se o que fosse necessario afim de se accommodar
cusla um edificio proprio para o tratamento dos doentes os doentes pobres.
pobres desta cidade e capitania, e nomeou para inspector A camara municipal em 28 de janeiro de 1815 officiou a
da obra o tenente-coronel João Luiz da Rocha. • sua magestade dizendo «que via com praser e alegria a con-

Era então provedor o capitão-general D. Francisco de clusão em seu tempo do bospital de S. José da Santa Casa
Mello Manoel da eamara, que principiou a coadju":lr essa da Misericordia, que teve principio ha mais de i 50 annos e
obra permittindo, que para ella fossem os presos de jnsti- desejando coadjuvar do modo mais faci! este piedoso jnsti
ça afim de tirai' p~dra em uma pedreira, qne possuia a San- tuto, em sessão de 20 de dezembro do anno pr9ximo pas
ta Casa, a qual jil apparer..e no inventario de 1776, estima- sado, deliberou a continuação do partido d'um medico para
da em 700~OOO reis. curativo dos pobres desta mesma cidade, e conferia este

Foi escolhido para esse fim um terreno que possuia o partido, qne vagou por fallecimento do pbisico-rnór Anto-
cirurgião-mór Manoel de Maltas Sagunto. nio José da Silva Pereira, ao bacharel provedor de saude

Por escriptura de 29 de outubro de t83::l fez D. Rosa Joaquim José Coelho Rodrigues de Mello, vencendo 4006 rs.
Helena Darbosa de Albuquerqne, vil.lVa e berdeira do dito pagos annualmente pela mesma eamara na forma de seus
SagUDto, doação á Santa Casa do referido terreno receben-antecessores, impondo-se-Ibe agora a obrigação de visitar
do como gratificação a quantia de 400~OOO, sendo tal da- todos os dias, e curar medicamente os pobres do referido
diva confirmada por sentença de 16 de dezembro do dito hospital.
áDDO. «Esta obra de tanta impo~tancia se deve ao zelo e aetivi-
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dade, patriotismo, e amor da humanidade do actual prove- trato em uma de suas salas, tendo na base d'elle as pala·
dor da mesma Santa Casa da Misericordia o commendador, vras que publicamos, e por cima de sua cabeça devisa·se
desembargador do paço, cbanceller e creador da Relação pintada uma fita com a seguinte inscripção QltO:t viatum
Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, que não se poupan- misen', regn'que et inopes opem libem habuere l1/aIIU, ui
do a despezas, e peelindo a uns, animando a outros, fiscali- h(1!c etiam tibi munem damus.
sando sem vexame e nem oppressão os limitados bens, que Por certo melhor elogio não se póde tecer dn que o di·
os primeiros bemfeitores haviam cedido para principio de zer-se-«Se'mpre te seremos gratos pelos largos d-onativos,
um tão grande e necessario estabelecimento, que se acha- que de tua mão receberam em érlimentos e esmolas os po·
vam como esquecidos em mãos all1eias, concluio em menos bres, os enfermos e infelizes.!>
de tres annos, o que não se poude fazer em quase dous se- Foram nomeados os empregados precisos, porem desde
culos um templo magestoso e adornado dos paramentos seu principio correu mal a sua administl"ação, dando-se oe
proprios, e no qual efIectivamente se conservava o Santissi- correncias desagradaveis entre os seus diversos funcciona·
mo Sacramento em rico tabernaculo, e um hospital para re- rios, resultando de tudo isto prejuiso aos enfermos.
ceber cem enfermos pelo menos; é o resultado das fadigas Havia como se via um cirurgião nomeado e pago pela
do dito incansavel provedor.!> Santa Casa e o medico da municipalidade, que era obriga·

Disse que no espaço de nove mezes, já haviam entrado do a curar ali.
mais de 80 doentes de um e outro sexo, dos quáes só tres P~ra mais aggravar a sorte dos doentes viviam elles em
falleceram, sahindo os mais curados. continua desharmonia, sendo o cirurgião assiduo c carilali·

"

Eram além d'jsso soccorridos em suas proprias babita- vo e o medico mui pouco cuidauoso cIos seus deveres, c veo·
ções «os pobres entrevados e outros doentes de bexigas e do-se em 18'18 a mesa obrigada a dispensar os serviços
de semilhantes molestias contagiosas com esmolas pecunia- d'clle, não quiz obedecer, e continllou as suas visitas no
rias ou pensões diarias.,:t hospital, sendo necessario tomaT'se medidas energicas para

Terminou dizendo «que prostrados aos pés de sua ma- ser cumprida a determinação da mesa.
gestade supplicavam a conu.rmação elo partido mencionado, Em 2 de agosto de 18t9 creou-se o lugar de almoxaríru.
e que além do medico houvesse urp cirurgião do mesmo Não se esqueceu d'este pio estabelecimento o desembar·
partido da cidade, vencendo 200aOOO reis annualmente com gador do Paço Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira.
a mesma obrigaçãO de curar diariamente os pobres dol1os- Apenas chegou ao Rio requereo em 1819 apara ellaSan·
pital, para o que jú tinham nomeado o cirurgião Antonio ta Casa da Misericordia todas as merçês e graças, concedi·
José Pinto pela sua cap~cidade, conhecimentos, e pelacari- das por- el-rei ás Misericordias de Lisboa e do Rio, a con'l
dade com qUE/tinha feito gratuitamente o curativo do hos- firmação de um morgado ou yinculo de oito mil crusados
pital desde a sua abertura em 19 de março, dignando-se de renda annual; que pretendia instituir Caetano José Tei·
sua magestade auctorisar esta camara para provêr para o xeira, a concessão de uma loteria annual de 60 mil crllsa·
futuro, estes dois partidos logo que haja vaga.» dos de capital para pelo producto de 12 % de premio ler

Parece-nos que o hospital ou pouco proveito da\ a ao pu- rendimento para a criação e sustentação de uma casa de eíD
blico, ou então foi esquecido, porque, segundo os extrac- postos, tão precisa n'esta cidac).e, o estabelecimento dos
tos do omcio da camara acima exarados, vê-se que elle foi mesmos emolumentos, que no Rio pagavam os marinheiros,
aberto no dia '19 de março, sem duvida no anno de 1814, navios e mais embarcações portuguezas á misericordia fi
porem lendo-se o dístico, que se acha no retracto do pro- cando a d'esta cidade com a obrigação daqllella-de curar
vedar José Gonçalves da Silva por alcunha o barateiro, o os marinheiros enfermos, o que aqui já fazia.»
espirita fica vacilante. Em W ue fevereiro de -1820 arbitrou a mesa a dial'ia do

Desejando que os nossos leitores resolvam esta duvida e 1a280 para quem se quizesse tractal" á sua custa neste bos·
comnosco paguem tributo de gratidão a este homem phi- pital.
Jantropo, vamos transcrever este distico. - Actualmente de 1° de junho de 1870 em diante princi.

Na base do retracto, que se acha pendente na secretaria piou a vigorar a seguinte tabella.
da Santa Casa, e que foi reparado em 1866, se lê o se- Oflicial do exercito, da armada, de policia
guinte: ou de pessoa semelbante.... . . . . . . .. 2~000

"Deu todas a~ alfaias e arranjos necessarios a este 110s- Praças de pret dos mesmos corpos.... 1aSOO
pital afim de fazer-se, como aconteceu, a sua abertura no dia Alienados em cellula.. . . . . . . . . . . . . . . SOO
i9 de março de 180, em que se patenteou e desenvolveu Ditos em enfermaria , '1~600

a epocha d'este grande e proveitoso estabelecimento, alem Escravos " .. '1aSOO
d'outras muitas esmolas, que se fizeram á sua cus.ta n'este Morpheticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vOO
mesmo dia, e em seu testamento deixElU á santa casa Por vezes estabeleceu botica dentro do hospital, a qual
20:000,$000 reis e as dividas da sua casa, que se não re- pouco tempo durava, e actualmente existe por deliberação
cebessem no fim de dez annos, e mais na instituição ~e da meza administrativa em sessão de 30 de abril de
seu morgado 258000 reis, pagos annualmente no (lia anoi- 1869.
versaria do seu falleeimento.» peterminoll que a enfermaria de medicina para homens

A irmandade da santa casa da misericordia em memoria tivesse a invocação de S. FililJpe IJenicio e a de cirurgia a
do seuoex-provedor e bemfeitor mandou collocar o seu re- da S. Cosme, e a das mulheres a de N. S. dos Remedios.
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Dirigindo-se acamara municipal a sua magestade em of- aum de fazer a sua abertura no dia '19 de março de '18,17,
fieio de 28 de março de 182'1 disse (lque o 'general Silvei- em que se patenteou e desenvolveu a epocha d'este grande e
ra visitava cons!antemente este hospital, vigiando com effi- proveitoso estabelecimento; alem de outras muitas esmolas,
caz zelo sobre a boa administração e applicação de seus que se fizeram á sua custa n'este mesmo dia, em seu testa
bens e rendimentos afim de que fossem inteiramente em- mento deixou a esta Santa Casa, 20:000~000 de reis, e as
pregados em obras de piedade cortando pela raiz moitos dividas de sua casa, que se não receber no fim de dez an
abusos &: &.» _ nos: deixou mais na instituição do seo morgado 251$000 rs.

Parece-nos, que o edificio ou era pequeno ou improprio, annuaes, pagos no dia anniversario do seu fallecimento.
porqne em 6 de agosto de 1826 propoz o provedor, então Falleceo em 22 de novembro de 1821 e jaz sepultado na
opresidente Pedro José da Costa Barros, que se reunisse a capella da quinta das Larangeiras.
mesa no dia 10 do dito mez, ~IS 6 horas da manhã, na igre- -José de Carvalbo, tenente-coronel da 2a linha. Falleceo
ja da Santa Casa (laum d'escolher-se o local, em que se de- n'esta cidade do Maranhão' aos 16 de setembro de 1816, e
via fnndar e uar principio a um noro hospital pelo grande deixou á Santa Casa da Misericordia dois terços da mea
aperto, em que se achavam os doentes nas barracas do que ção do seu casal. que pelo liquidado e falto de 'liquidar pas
existia, e igualmente estabelecer-se uma ,'oda 1Jara empos- sa de 40:000~000 de reis em moeda corrente. 15 de agos
tos, fazendo-se no fundo do mesmo bospital o'jardim de to de 1837.
convalescença, e em lugar proprio a praça da Misericordia, -O illm. exm. sr. Antonio de Saldanha da Gama, gover-
ea ,galeria dos tU'I1Iulos da Santa Casa. D ' nador e capitão-general deste Estado.

Não se reunin a mesa e nunca mais se falloo n'isto. Foi provedor e protector d'esta Santa Casa -da Misericor-
Em 4. de novembro do dito allno o inspector do hospital dia no anno de 1805.

olferecell um projecto de estatutos para ::t creacão de uma -O illm. exm. sr. dr. Antonio I\odrigues Velloso de Oli
aula de anatomia e cirurgia, tbeorica e pratica" sendo lente veira, desembargador do Paco, cbancelIer, creador da Rela
ocirurgião-mór José Maria Barreto, que para esse fim olfe- Cão do Maranhão, e provedor creador do hospital e igreja
receo-se gratoitamente pelo tempo de 4 anDas. d'esta Santa Casa_o

Apedido do commandarite das armas o conde de Escra- -A quem tão .alto empenbo coub~ em sorte.
gnolle cedeo a mesa em H; de julbo d~ 1828 urna das sal- Bem é que o rei o estime, e o povo ame,
las do hospital «para aula das faculdades militares.» E honrado seja sempre em vida e morte.

~

José Candiclo de Moraes e Silva, professor de geographia IItm. exm. sr. Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, do
errancez, e Manoel Peréira da Cunha, professor de Geome- conselbo de sua magestade fidel1issima, commendador das
Iria da aula militar, nlugaram parte do edificio, em qoe es- ordens de Cbristo e Torre Espada, marechal dos reaes exer
lel'e a typographia nacional; para n'elle estabelecerem um citos, governador e capitão-gen~ral da provincia do Mara
collegio d'educação. nhão. E como provedor e bemfeitor d'esta Santa Casa da

Finalmente a ca a que se fez para'"' os meninos expostos Misericordia se fez em sua memoria este retracto. Maranbãó
passou a sénir de bospital, que é o actual, em 1836, por 25 de março de 1821.
ser maior, e para e se fim fizeram-se os necessal'ios repa- -Tem mais um retracto do dezembargador Candido José
ros. d'Araujo Vianna, hoje visconde Sapucahy, sem distico al-

Em 49 de novembro ele ·1837 elevou-se a 500 o pomero gum.
das camas, e em -17 de abril de 1838 fixou-se a 600 seu Hospital militar.-Em 18 de outubro de 1761 o gover
maximo. nador Jóaquim de Me1l0 e Povoas participou a sua "mages

Em 1-1 de novembro de 1838 contratou-se o augmento tade, que quando tomoa posse do governo d'esta capitania
do edificio do hospital r.om Joaquim Maria Serra, irmão do encontrou o capitão Manoel José de Assencão encarregado.
secretario da mesa, pela quantia de reis 18:500,$000. de assistir aos militares enfermos com túdo o que lhes fos-

Em 1863 aparece este eclificio no inventario dós bens' da se preciso, dando-lhe a fazenda real casas, remedios e en-
Santa Casâ representando o valor de 47:580a562, fermeiros, e o dito capitão sustento, camas, assisteBcia e

N'esse anno fez de despeza H.:!:}94.t\62L limpe~a do bospital, pelo que percebia 200 reis diarios por
Acamara municipal por aforamento perpetuo assignado cada doente. -

em J8 de julbo de '1870 cedeo á santa casa o terreno, que Declarou que o dito encarregado «cuidou mais na conve
enlre moras se acha ao norte d'este .bospital. niencia propria do que na caridade, pelo que os doentes

Na secretaria existem pend~?tes nas paredes os seguin- queriam antes padecer suas molestias do que irem para o
les retratos com estes dísticos'. I bospital», e assim suspendeo o ajuste e mandou curar os

-Quod victum rniseri, mgri que et úlopes opem Mera doentes por conta da fasenda real.
habuere manu, et hmc etiam tibi munem darnus. Fez Yêr a sua magestade, que pagava de aluguel da casa

José Gonçalves da Silva, commendador da ordem de para esse hospital õO~OOO reis por anno, e igual quantia
Christo, fidalgo cavalleiro da casa real, brigadeiro dos reaes por outra, que guardava a fa1'inha de munição para os sol
exerci tos, alcaide-mór da villa do Itapecarú-mirim, go\'er-dados.
nador da fortaleza de S. Marcos, ex-provedor d'esta. Santa Lembrou que os armamentos e outros petrexos de guer-
Casa da Mizericordia, Mo á Santa Casa todas as alfaias para ra estavam consideravelmente arruinados e guardados em ~

ornamento d'esta igreja, e torres e arranjos do hospital, uma casa alugada por '12~OOO reis mensaes.
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Á vista disto pediu providencias para que se fizesse um dade obsen'ada con.stantemente n'aquelle hospital. é mais
bum predio, onde se aWJmmodasse touas estas diversas 1'6- depressa o effeito do máu tractamento, que ali Ines dão, do
partições, servindo até -de quartel para os soldados, a pois que das rnolestias, que lá os conduzem,»
alguns moravam em casas de que igualmente se pagavam A frente deste edificio foi totalmente reedificada em 1847
alugueis e por esta razão os mais d~lIes dispersos, de que com arcbitetura moderna, Tem 210 palmos de frente para
'resultava, não viverem com aquella regular disciplina e su- o norte, ltO de fundo, alem de uma varanda assentada 50·

'geição, que devia ser.» bl'e arcos de lt3 palmos de pé direito com um portão no
Nada mais encontramos a tal respeito, senão no tempo do centro e 16 janellas, no pavimento terreo, firmadas em cano

'capitão-general'D. Diogo de Sousa, que em oflicio de 26 de tarial fina, e i 7 no superior. A despeza de todo este edifi·
abril de .. 799, disse, «que se gastava annualmente a quan- cio, construido sob o plano e direcção do capitão de enge·
tia de 7:77 ltIP22õ reis com este hospital, situado no meio da nbeiros João Victo Vieira da Silva, importou em 17:908~905 I
cidade e tão incapaz cerno representou o general Fernando reis.
Pereira Leite de Foyos. D A unica remuneração, que recebeu este engenheil'o pela

Na sexta-feira li de outubro de '181'1 pelas H boras da sua fiscalisação e economia, foi ficar com o prejuizo da quan·
'manhã mudaram-se os doentes para o hospital da Madre tia de 408~905 reis, que adiantou e cabiu em exercicios fino
Deus, do lugar ou hospital, onde hoje {ancciona o Tribunal dosl
da RelaçãO, e anteriormente a Junta da fazenda real. Na porta principal do edificio lê-se o seguinte aberto a

O capitão-general Paulo José da Silva Gama em seu oili- buril em pedra marmore:
cio,n. 'i, de 2 de janeiro de i8'!2, disse ao conde de Aguiar ([Reedificado, na presidencia do exm. sr, Joaquim Fran·
que no anno antocedente a junta da real fazenda, de seu li- co de Sá, pelo capitão de engenhejro João Victo .Vieira da
vre e espontaneo arbitrio e sem ouvil' o parecer e exame Silva. Anno de i8!~7.»

do pbysic.o-mór e mais professores, mudou o hospital real No tempo d'administracão do dr. Laflayette Rodrigues
de um lugar, onde se achava estabelecido ha M annos para Pereira extinguiu-se este hospital, quando estava moita bem
outro, em que sãe frequentes e constantes os males, que montado, havendo até ahi uma botica muito bem sortida,
r'?-sultam ás curas dos doentes. e sob o pretexto de economia por um contracto começaram

É o actual, estabelecido no hospicio da Madre Deus, que os doentes militares a serem tractados na casa de saude
foi dos jesuitas, collocado ao sul da capital, onde se trata- Previdencia.
vam os soldados do exercito e os presos de justiça. Para rea\isar-se este fim, foram vendidas em basta publi·

A commissüo particular de administnJção e interesse pu- ca, por muito pequena quantia, as roupas e as camas, os
blico, de que por vezes temos fallado, em i 3 de julho de utenciliãs, e os medicamentos, sendo enorme e até escan·
1822 disse o seguinte a respeito d'este estabelecimento, daloso o prejniso da fasenda nacional.
depois de varias considerações sobre sua administração e Foi o edificio confiado á guarda d'UITl empregado, e de I
regimen. então em diante o tempo princjpiou a destruil·o, e serà ne·

«Esta commissão não pode deixar em silencio algumas cessario despender-se muitos contos de reis quando sequi·
refiexões, que se lhe orrerecem á vista das tabellas e map- zer prepara\-o de novo.
pas juntos das despezal) do bospital em o anno -proximo Hospital dos Lazaros.-O primeiro que teve esta capital
passado de i 821. foi edificado em um terreno, para esse fim concedido por

«Conhece-se pelos mesmos, que tendo havido'no referido arcordam da camara municipal de 23 de novembro de 1830,
<lnno 32:34.,2 vencimentos c!'enfermos, e tendo-se despendi- - Tinha esse pequenp edjficio, situado por detraz do cerni·
do com viveres e combustiveis a quantia de 6:'169i$í29 reis, terio da Santa Casa da Misericordia, hoje fecbado, as se·
dos quae~ deduzidos 2001~ reis parà luzes e lenba, e assim guintes dimensões:
mais 1:928tH360, em que importam os viveres que constitu- A' O, fronteiro á rua, que o separa do cemiterio '18 bra·
em as iO:58õ rações, CJue se distribuem annualmente por to- ças; a L a mesma dimensão, e 23 e l/~ de cada lado, tanto
dos aquelles empl~egados residentes no hospiral, segundo ao N. como ao S.
consta das mesmas tabellas n. i02 nas casas de suas ser- No principio da sua edificação, o presidente da provincia,
pectivas observações, apenas resta a quantia de 4:041 ~069 como provedor, dirigio_ circulares aos negociantes britani·
reis, os quaes repartidos por aquelle's 32:342 vencimentos, cos pedindo esmollas para coadjuvação desta obra, e foi alo
que houveram segundo o mappa n° 3, apenas toca a cada tendido por elles.
um 125 reis. Para dar-se principio a este hospital foi necessario reque·

<rÉ por ventura com tão mesquinha quantia, que se pode reI' o dr. Antonio Pedro da Costa Ferreira, depois barão
dar almoço, jantar, e ceia a um miseravel enfermo? muito do Pindaré, em sessão do consell1o da provincia de 28 de
principalmente em um paiz onde os viveres todos são ca- junho de -1826, «que se edificassem dois ou mais bospi·
rissirnos I taes nos districtos da provínoia, e que fossem plantados em

«Que estes enfermos morrem de fome não se precisa lugares altos e ,seccos, junto de caudalosos rios e fóra de
d'outra prDva do que esta mesma conta: porem se se jun- povoados para se recolherem os l,azarentos eSCl:avos e li·
tal' a este calculo aquillo que se ~Ilrta a estas mesmas die- vres, qne vagavam pelas praças publicas clamando rijamen·
tas e o que se reparte entre os enfermeiros, serventes e te contra o deleixo da nossa policia.»
cosinheiros, então se fará uma jpsta ideia de que a mortan- O conselho da provincia, então compo~to do presidente
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Pedro José da Costa Barros c dos conselbt'il'os Patricia José tem constantemente diante dos olhos essas scenas lugubl'es,
de Almoida e Silva, José Ascenso da Costa Ferreira. Mano.el que dia ria e frequentemente se dão no enterramentos dos
Gomes da Silva Belfort, Antonio Pedro da Costa Ferreira, cadaveres, e qoe aterram os bons, quanto mais os doentes
Ricardo Henriques Leal, e Joaquim Jo é Sabino, em 23 de e mormente tão desgraçados!
ago lo do dito anno, olIiciando ao governo imperial, Jisse Fioalmen~é na sessão de ·12 de junho de ·1870 o presi
Que, em virtude da carta de lei de 20 de outulJro de ·1823 dente da provincia commnoicou á mesa admioistrativa ela
informava baver <.lqui muitas pessoas atacadas de rnorpbéa, Sant<.l Casa da Misericordia, que (IS lazal'os já se achavam
vagando livremente e esmolando a caridade pllblicà, c por babitando este ediôcio.
isso pedia que para ellas fosse reparado e augrncntado o Com os lazaros gasta a Santa Casa, por anno, 3:000~OOO

Lazarelo do flom/im, consignando-Ee pelos rendimentos da pouco mais ou menos.
provincia certa pensão para seo sustento. Hospital Portllguez DE sÃO JOÃO DE DEUS, ria Real Socie-

Declarou tambem, que pelo ~ 2i do alvará do regimento dCllle Iíumanila1'út 1° de Dezemb7'o.-lustal1ou-se esta socie
dado aos pr'o,eIJOl'eS-mores de sauele em 22 de janeiro d dade no O}0 de dezembro de 1862 por iniciativa do con ui
ISLO fôra decr'etada a creação de taes lazal'etos á cllsta de portuguez DI'. Claudino de Araujo Guimarães e a exforços
certas contribuições; imposta no mesmo regimento, deven- dos snbditos portugnezes Joaquim José DomiDgues Lima, e
do St.!' adiantaJas pela tbesoul'aria de fazend:l, o que se não lo é Mal't.ins Dias.
fazia. Os dois ultimas cooJ-unctamente com o dr. João Aótonio

f ,

Em 14 de julho de '1830_ o presidente .dirigio-se á cama- de Carvalho Olireira e Joaquim Luiz Ferreira e outros fiz·e-
I'a pedindo-lhe, que inclicasse o local mais proprio para edi- r3m parte das primeiras directorias, onde prestaram rele-
fiC<lção de d~]as barracas de madeira afim de serem recolhi· rantes serviços. .
dos os Lazaros, e ao me mo tempo antro loc.al para a con- O fim d'3l1a .era socorrer os portuguezes desvalidos, tra.
strucção 'd'um 110 pita] sendo tudo isto acompanhado pélo tando-os quando doentes, e neste caso abundavam nessa epo
competente orçamento. cha mnitas victimas de febres paludosns adequeridas nos

Re pondeo a camara em !J de agosto satisfazendo a re- tralJalhos do canal do. Arapapahy, anue tinha sido empre-
qui ição da pr \sjdencia. gado grande numero de colonos portugnezes por então im-

Em '1833 pl'incipiou este estabelecimento a receber mor- portados ne. ta provincia, e que Yivjam enlreglles á maior
pbelicos ató ·J869. . miseria, que é passivei imaginar-se, como tiv-emos occasião

E ta\'a a cargo ela Santa Casa da Misericordia, e eram se- de presencial' mnitas vezes, quando em ~irtude d'um o~e

us infelizes habitantos tractados pelos facultativos do 110s- recimento gratuito, que fizemos e comprimos, ao con ul
pital de caridaJe. portugnez, fomos medical-os todas as semanas n'eslla mal-,

E teve no inventario dos bens, que possuia a Santa Ca a fadada povoação do Arapapaby.
cm '18G3 no valor de 2:000~OOO reis. Grandes foram 'os serviços que pre. tou entãe essa socie-

1 soa despeza n'esse anno foi de reis 2:34ia28!L Jade j,\ proourando a saude a uns, já empregando outros, e
Em 3 tle fevereiro de 1869 o presidente da provincia, finalmente fazendo tran,portar :l patria o re tante· délles.

então o desembargador Ambrosio Leitão da Cunba, offieiou Com grande dedicação prestou por algnns annos o clr. Jo-é
ao administrador das ouras publicas dizendo «ser OI'gente Maria Faria de Maltos a sua casa de saude para nella serem
prol'idenciar sobre' os infelizes lazaros, que vagavam a esmo- tratados os doentes da sociedade, por preços muito redu
lar por esta cidade durante a noite, por falta de asylo con- zidos uns, e de graça outros, e nós incumbimo-nos do tl'<J'
"aniante, e sendo impraticavel qualquer reparo no peqoeno Lamento dos que eram corados em suas ca-as, sendo para

. edificÍa arruinado, onde deviam estar recolbido , tinha re- isso procnrado pelo referido sr. Joaquim Luiz Ferreira, e
solvido manda"r edificaI' um pequeno predio COlp as acom- pelo "ice-consul portuguez David Gonçalves de Azevedo.
modações indispensaveis no terreno murado, pertencente a Jnlganrlo-se com o andar do tempo insufficientes este
Santa CaSll da Misericordia, e que confronta pela parte pos- moios appareceu a ideia ele montar-se uma enfermaria, o
terior com o Cemiterio do Gavião, e por·isso lhe pedia que se realisou por meio de uma subscripção promóvida
com ul'geocia a planta e o orçamento, pelo dr. José Correia Loureiro, David Gonçah'es de AZé-

Principiada esta obra, e ja depois de consumir-se alguns vedo, e Joaquim José Domingues Lima, ficando o respecti
contos de reis, achando-se na administração da provincia o vo custeio a cargo da associação.
dr. BI'az Florentino Henrique de Souza nomeou elle cm Inaugurou-se esta enfermaria no 4° de dezembro de 1.867,
agosto de -1869 uma eommissão composta de engenheiros e olIiciando o revd. conego chantre Manoel Pedro Soares e as
medicas para dar o seu pareceI', o qual foi contrario ao edi- sistindo ao acto não só quasi todo o funccionalismo publi-

. ficio e à localidade por não preencherem o fim que se ti- co, como grande parte da população da cidade.
nha em vista. Principiou pois a funccionar sendo seu medico effectivo e

'Apezar de tudo isto, elepóis elo fallecimento do dr. Braz, a gratuito por um anno o dr, Affon o Sauloier de Pierrelevee
obra, que estava parada, continuou n'esse mesmo lugar tão e nós como-substituto tambem gratuito e por tempo indi
improprio, tanto ao physieo como ao moral dos infelizes finido.
morphetico3, p09'que col/ocado esse hospit(tl 110 ten'eno, -Estabeleceu-se então' na casa da rua Gomes de Sou a,
que confronta pela parl~ posteri01' com o cel1úlerio do Ga- canto com a da Alegria, montado com 'J6 camas, sendo o
uião, ahi respiram elles o ar mephitico cl'esse cemiteria, e seu pessoaJ:-dois enfermeiros, um delles com o titulo de

Dicc. Vl. 1-39.
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almoxnrife, um:J criada, uma cosinheira, e dois serventes. do Outeiro; ao' S. pela do Apicum, e ao, N. p.elas cnsas de.
Era porem acanhada e sem commodos alguns esta casa Anton'io Joaquim de Souza Maximo. A porta principal, soo

em que esteve por dois annos. bre a qunl olha o edificio, desemboça na travessa do Mon·
Com o desejo de dotar tão hurnanitario estabelecimento teiro, já meio tr!1osforrn:Jda em um largo pelas desapropria·

com casa propti:J, e nas condições prescriptas pela sciencia, ções ali mandadas fazer pela iII ma. camara municipal e
o então director e secretario José Maria Corrêa de Frias em que mais tarde virá a converter-se n'uma ampla e linda
setembro de '1868 apresentou um plano pnra :J edificaç50 praça.
d'um predio por elle concebido, e um proj.ecto para ~e ba- A quinta mede 105 braças de N. a S., e 3t de E. a O.,
verem os meios necessarios a tal fim. occupanclo uma area de 3309 braços quadl'adas destribui·

Dizia o projecto que se applicasse á obra-as sobras das das da seguinte fórma: pateo d'entrada '187; ediOdo no es·
despezns semestraes, os saldos então existentes em caixa, tado actual '149; quando completo 170; parque 7Mt; jar· ,
o producto de llm empI'estimo sem juros e nem pl'aso pro- dim 228; gallinheiro '156; 'I" plano da quintn 297; 2° plano
movido entre os portuguezp.s, e os donativos que se obti- ,1527:
vessem vpluntarios e os que se solicitassem. O ediOcio mede, na sua f:Jch:Jda, 400 palmos de comprl. I

Vendo regeitadà por duas vezes a sua ideia peta directo- mento sobre 70 de. altura. Dá-lhe entrad; uma escadaria
ria, Frias não desanimou, appellou para a assembléa geral de .pedra com 16 degráos, dos quaes o primeiro tem 56 e
dos socios, pela qual teve o prazer de a vêr em outubro se- o ultimo 13 palmos de extensão. Esta escadaria é guarne·
guinte abraç,ada, e verdadeiramente apreciados os seus ex- cida por elegantes corrimões de ferro, os qoaes começan'
forças em bem da associação. do OÕ patamar em duas columoas, veem dcscre\'eodo em

Trabalbava·se em levantar os fundos para a obra, e já os sentido opposto suas curvns, que determinam no pateo, em
resultados eram animadores, e oa escolha de terreno em forma de espiral, n'outras duas columnas coroadas pelas es·
lugar adequado, quando se arrefeceu á venda a grande pro- tatuas de S. João de Deus e S. Roque.
priedade conhecida por -quinta, elo iJfonteiro- e julgadtl Aos lados da escada, dois portões com grades de fwo
vantajosa a sua acquisíção resolveo a soci.edade não só com- dão entrada para as galerias, que correm na direcção das
pral-a como tambem CJue, apl'o,'eitando-se a casa ahi cxis- quatro faces do ediOcio cingindo o seu navimento terrao.
teote, se ree.dificasse segondo o nov~ plano, que Fri3s a- Tres deslas galerias, as de N., S., e E., são abertas em to·
presentava aecommodado ao mesmo predio. da a sua extensão por espaçoEOs arcos; e a quarta, a da

Em principias de Llezembro de 1868 começou-se a edi- frente, recebe claridade por quatro óculos gradeados qne se
ficação, sendo um dos membros da commissão das obras o acltam, dois de cada lado, entre os portões e a e.seada.
mesmo Frias, que, desse dia em diante e por espaç,o cle um ,Oito columnas sustentam a fachada do edificio: duas em
nnno, esquecendo tuclo mais, e com grave prejuizo de seus cada extremidade lateral formando torreões coroados por
interesses, só viveu para a obra do hospit31, para essa ecli- balanstres, tcrminam em agulhas de fórma' pyramidal' e as
ficação filba querida que illolatrava, e pela qual constaote- qlJatro do centro sustentam o frontão triangular, cm cujos
mente expunba a vida por cima de paredes e andaimes, mas angulos assentam perpendicnlarrnenle as estatuas da Carida
que teve o gosto de vêr concluída, mau grJdo ás mil diffi· de (no alto), Fé (á direita), e Esperança (á esqLlerda).
culdades creadas a priocipio pela duvida cle uns, de que po- No centl'o do mesmo frontão estão,as armas portuguezas,
desse dar (',anta do qne prometLia, mais tarde por desgostos, que 'medem 9 sobre 7 pi;llmos,yrimoroso trabalho devido
que guasi sempre apparecem. ao delicado cinzel (10 artista maranbense o SI'. José Fran·

No dia 3'1 de outubro de '1869 effectuou-se a abertura cisco Vieira Braga. Os altos do frontispicio, entre o fron·
solemne deste edificio com brilhantismo e magnificencia, tão e os torreões, são coroados Lambem por balaustres.
sendo abençoado pelo virtuoso prelado diocesano no meio No centro de cada um dos torreões eleva·se um mastro,
de uma população inteira, que correu pressurosa e qlle ad- para se hastearem nos dias festiros as bandeiras brazileira
mirava quanto pode a força de- vontade e a persevelllOç.a de e portugueza.
trabalbo, que até fazem milagres. Ha na frente do edificio oito janellas ogivaes bem rasga·

N'esse dia S. Exc. Rvm. a, para mais :Jbrilbantar o acto, se das c sobre cada uma d'ellas, a distancia conveniente, um
prestou de muito boa vontade a chrismar grande numero ó'Culo circular.
de pessoas, que para esse fim se lhe apresenfou. Sobre a porta wincipal lê-se em leUras de tres palmos

Transcrevemos para aqui a descripção de toda essa pro- feitas a. estuque em relevo, e seguindo a mesmn '"olta agi·
priedade d'um folbeto escripto por Frias e que tem por vai do arco, as palavras «Hospital Portuguez»; e por baixo
titulo-Hospital Portuguez da Real Sociedade Tfwl1ani- d'estas, em algarismo de palmo quadrado, a data aI869».
ta'ria 1° de Dezembro. Descn'pção do edifiéio e das (estas D'entre os frisos e as coroijas das colqmnas [lendem gros·
de inauguração q~~e nelle th'eram lt~gCi1' no dia 31 de ou- sos argolões cJe ferr.o pintados que, alem dos fins ordinari·
tub1'o de 1869 etc. etc. Typ. do Forias, 1870: - cuja léi- os a que são destinados, servem de ornato ás mesmas coo
tura nos dispensa de m3is explicações. lumnas.

«O novo hospital portuguez acha-se collocado à rua do Nos cinco espelhos de parede, entre as cornijas, vêem·se
Passe'io, na vasta e bella propriedade conhecida por-Quino lindos fiorões, obra do já citado esculptor Braga.
ta do Monteiro. O lado S. do edificio tem 17 janellas, das quaes duas

A quinta é limitada a O. pela rua do Passeio; a E. pela são maiores, e de sacada; e é sustentado por arcos que for·
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mam a sua base, sendo os ~ltos coroados por orna elegan- os dois braços llO jardim e pateo interior, e o pé n'uma das
te platibanda terminada nos nngulos por agulhas' iguaes ás quatro galerins qlle circunda~ os baixos do edifi(;io, e de
dos torreões da frente. qlle já fallamos.

Ofundo, que olha a E., dá sobre a rua do Outeiro, e O centro do pavimento terreo está dividido em dois com-
seus altos são acabados no mesmo gosto dos do lado S. partimentos: um formando um vasto salão, aberto por 4
Tem 4, janellns (sendo uma de sacal.la), das quaes se descor- grandes arcos que dão sobre tres das galerias, e sustenta·
tinam vastos horisontes e o magestoso panorama de uma do ao r.entro por outro al'CO igual; e o outro fechado, para
natureza qlJasi virgem, e que deleita a vista, e pode por si sen'ir de armazem, tendo a entrada pelo norte e duas janel-
só operar rapidas convalescenças. Ias de cada lado por onde recebe luz.

Olado N. é em tudo igual ao do sul quanto á construc- O jardim acompanha o predio pelo lado S. em toda a
Cão, mas só tem a extensão correspondente a oito janellas; sua extensão, e communica com o primeiro plano da quin
deve pOI'em vir a ter as mesmas .j 7 quando se fizer o raio ta, n'um dos seus extremos por uma escadaria de pedra,
que o deve unir ao de E., fecbando todo o predio e for- e n'outro por uma rua estreita de suave declive. Forte mu
mando no centro um pateo ue 20 braças quadradas. ralba sustenta o aterro que o eleva a 20 pnlmos do '10 pla-

Ao entrar a porta principal do edificio pára-se em uma no, e esta muralha é guarnecida por grades de ferro inter
sala de esper;!, que commonica á direila com a capei la, á meiadas de columnas coroaLlas de estatoas e de "asos, Cir
esquerda com a secretaria, e em frente com o corredor in- cumdn-o uma rua, que do lado da casa é formada pelo pas
teriol' do hospilal. seio da mesma; e do largo ci,cular que fórma o ·centro. on-

Aquelles compartimentos são divididos por lindas porta- de está um lindo tanque com repuclio sob o qnal a figura
das de fórma ogi\'al de celira polido, compostils de qualro de uma nymplla toma banho, partem seis outras ruas: du
folhas que rodam ilOS lados e fecbilm sobre si mesmas, dan- as, parallelas, cortam o jardim de N. a S.; e quatro repre
do por esta fórma á capella, nos seus actos solemoes, tri- sentam a figura de um X, N'um dos vãos deste X, o que
plicado tamanho. 6ca a O., estão, formadas por canteiros plant:1dos de rel\'a,

Enlrando-se no corredor "êem-se de cada lauo trcs por- as armas partuguezas; e no do lado opposlo as brazileiras.
l~s, das quaes as da esquerda correspondem a tres enfer- Em fréote a este lado da ~a a, occupando toda a extensão
marias que correm de S. a N. tenuo para este ultimo lado do jardim, estão as palavras-Hospital Portugnez-ern let
duas janellas cada uma, e as da direita ,dão para um salão tras igualmente formadas por canteiros, collocadas de ma
qne pailsa em freot~ ás mesma. enfermarias na direcção de neira a poder J 'r-se das janellas; e do lado opposto, na mes
Ea O. Este sn,lão tem no',e portas: as tres já indicadas, mil cxteusão e "iradas para a rua que abi COrI'e, as datas
tres fronteiras a esta, das quaes uma communica com a -1640-lRestauração de Portugal)-J862-(fondação da
sacrÍ'lia que fica ao lado LIa capella e duas càm a casa de Sociedade numanitaria)-1867-(fnndação do hospital) e
jaular, uma que abre para a capella, e finalmente duas no -1869-(edific:Jção do pred~, e inauguração abi do bos
lado opposto, sobre a galeria que corta o edifjcio de N. a [Jital). O terreno que medeia entre as peças que acabamos
S" a qual galeria termina aos lados por' duas jaoel1ns de de descrever é 'preencbido por canteiros de gostá a capri
sacada que olham uma sobre Ojardim e outra sobre o par- cbo, que traçam não só as roas principaes, como outras
que. A sala de jantar é a continuação ú direita da mesma muitas que as cortam em \ al'iàs direcções, formando a con
galeria, com a qual fórma nngolo reclo; e tem qO;]t'f'O ja- junto um labyrintho, porem sjmetrico.
nellas que dão sobre o j;]rdim. Entre esta 5;)la e a sacriStia O pateo da entl'aua é separado da rua por grades de fer-
estão a rouparia c a botica. 1'0, fil'Um13s sobre um peitoril d'alvenaria e divididas aos

Do lado direito da galeria acima dita parte um extenso lados por seis columnas. Ao'centro ha um largo portão, tam
corredor que termina n'uma jànella de s;)cada sobre a rua hem de ferro. \S columnas são rematadas por dois vasos,
do Outeiro, o qual é ainda cortado por outro (jorredor, d;]n- e quatro e tntuas representando-Europa-America--Asia

• do ambos serventia a sete quarlos com janellas, umas sobre e-Africa-. Entre as gr;]des da frente e as parelJes latera
o jardim, e outras sobre a dita rua. Estes corredores são, es ba dois portões; o cio S. dá passagem ao vehiculos do
do lado opposto üs portas dos quartos,.guarnecidos de vi- serviço da quinta, e o do N. entrada para a casa do por
draças, que lbes servem de parede e olham para o pateo teiro, que dere ser feita no par·que. De cada orna das parec
interior do edificio. des lateraes nnscem no\'e coiumnas que sustentam grandes

No extremo do grande corredor ba uma escadll; descen- vasos. A duas braç,ns da casa são estas paredes interrompi
do-a, entra-se á esquerda para a despensa, e á direila para das por dois pannos de grades que, começando em li~ha
acosinba, c;]sa espaçosa com tres janellas gradcndas dando recta, formam depois um semicírculo e vão terminal' no Cll

duas sobre o jardim e uma sobre a rua do Outeiro. Um fo- nhal lateral do edificio, deixando dev3ssar do pateo uma
gão dos de melhor syslema ahi se acba collocado: tem dois o jardim, e outra o parque. Um passeio com a orla de can
excellentes fornos, e duas cnlLleiras para conservar a agua taria e ladrilhado de tijollos circula todo o pateo, sendo in
quente. Ao lado da despensa está o quarto de banbos, e terrompido tão sómente pela escada, po:'tão principal, e por
no seguimento da casinba um salão para dormitaria dos tão da qninta: tem '12 palmos ele largura em toda a sua ex
criados. tensão, excepto 110 lado correspondente à f~cbada do edifi-

Communica-se esta parte inferior do ediflcio por dois cor- cio, onde tem 20.
redores que formam uma cruz, firmando o tópo nn cosinb~l, O parque é uma peça quadrilonga plantada de arvoredo

/
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Despezas.
Custeio do bospital...... 4: '12371!04
Soccorros aos sacias. . . . . 787aOOO

« aos desvalidos.. 206aODO
Enterros " , 24,Oa800 5:359~974.
Saldo a favor da receita. que se caprtãHsã·:..:....fEõ24.'b'879'"

260~OOO

3:8765000
805~M8

4.:298~440

5:898#875
943~OOO

46:ÕsHi63'
303a09ü

Úf:38'4~8õ3
Saldo do 13° semestre de soccorros geraes

sem symetria; ameno e fresco nas boras de maior calor. Foram curados. . .. .. . i 7D
Conta 102 arvores. Morreram.. .. . ... ... 211

O gallinheiro é um quadrado fechado por mlll'Os. apre- Ém tratamento. . . . . . . . . . 12 2Hi
sentando um lado ao jardim, com o qual cámmunica .por 'Foi este o movimento das enf'ermarías"'üo"f~/ semestre:
uma pequena escada de alvenaria, outro ao pateo de entra· Existiam:....... 13 enfermos.
ela, o 3.0 ao caminho que conduz á quinta, e o 4. 0 á IDes· Entraram:
ma quinta. É sombreado por seis collossaes mangueiras, Pen~ionistas de 1~ classe. !)

que o tornam um dos logares mais amenos desta proprie- «de 2~ « 13
dade. . I Sacias devalidos. . . . . . . . 9

O 'J. o plano da quinta, dominado pelo jardim e pelo gal- Indigentes , W 54
linheiro, é quadrilongo. Desembóca o'um dos seus extremos Destes sabiJ'am curados ,·:···..·36·..···
uma rua de carro, n'outro um caminllo de pé, e no' centro M{)rreram. , '" . . . . .. . . . . . 6
uma escada de peelra. Um daquelles caminh9s separa o jaJ'- Ficaram em tratamento.... " 12
dim da rua do Outeiro, e o outro o gallinheiro da ru~ do Ocusteio elo estabelecimento no HO
Passeio; a escada divide esta-s' duas peças. Do lado do jar- semestre foi de Rs .. '" ..... ti:78!M374.
dim, encostada ao muro da rua, está a casa para os bOJ'le- Deduzic1a a receita no mesmo pe-
Iões, abegoaria etc. É plantado por mangueiras, tamarin- riodo... . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1:666/}200
dos, coqueiros, sapotiseiras, abacateiros e tangerineiras; Deficit Rs ";;:f2-3nFi'li"

.ao todo 20 al'vores fructif~}ras, das quaes algumas secula· Este deficit elevou-se a tal cifra, devido ao valor dos me·
res. dicamentos de todo o anno, e a rouparia, que som'eu gran·

Do 1.0 desce-se para o 2.0 plano por tres escadas c uma ele reforma.
pequena rampa, que communicam com outras tantas ruas Soccorq'os.-Distriblliram-sc neste semestre os seguintes:
que correm de N. a S., as quaes são a seu tumo cortadas A sacias desvalIdos, viuvas, ar-
par 5 ruas transversaes, dividindo este plano em 12 quar- pbãos, e com [J:Jssagens.......... 787;$000
teirões aproveitados parte em borta, e parte em pomar. O A desvalidos não sacias. . . . . . . . 206~OOO

pomar é representado por 130 arvores, que produzem a Enterros, ., , . . . . . . . . ~.~~.~.~9_

s:Jpoti, a laranja, o abacate, a pitanga, a fmcta-pão, o limão, Rs. 1:236~800
a tangerina, o jenipapo, a, macajuba, a jaca, a ata, o figo, e Esta SOOlma junta á de Rs. 4:123~174. despenllida com
a uva. Tem dois poços com tanques de deposito, banbeiro, o custeio do bospital, eleva a conta de SOCCOITOS a Rs....
e um lugar de recreio ou caramanchão com vista sobre ns 5:35IM9iq..
ruas do Apicum e do Outeiro. D Pessoal tia S'ocier1àde.

Omittimos a discripção dos festejos por ser alheia ao nos· Constava no fim do 130 semestre, de 828 sacias.
so intento, mas diremos somente que no acto da sessão so.. Entraram neste semestre.. . . .. . . .. 26 81)4.
lemne uma commissão de vinte sacias depois de, por seu F:l.lleceram no hospital e fóra. . . . . . 12.
relator, pronunciar um disqurso em que punha em relevo Existem. . ... ·~Vi~fso·

° grande serviço prestado .por Frias, offereeeu ri socieda· cios das seguintes classes:
de o retrato a o~eo do mesmo para ser cotIocado na secre- • Contribuintes ü5ü
taria como um dos bemfeitores da sociedade; o que se ef·· Benemeritos.................... 38
fectuou na mesma occasião.· Remidos.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 33

O predio foi comprado ao cidadão Manoel Goocah'es Fel'.. Dispensados de p·agamento. . . . . . . . . 4
reira Nina como procurador.do proprietario AlJlonio Cezar Ausentes no interior enQ exterior.. t 11
de Berredo pela quantia de.. . . . . .. . . D:200~OOO A receita e despeza n'este semestre foi:

Siza etc.. . . . .. .. .. ..... .. . . 59 h~OOO Receita.
....9:}9{~ÕÕ·Õ Joias.... . .

Despezas com as obras, '.' .. ,.. . . 27: 149tl323 Mensalidades .
Valor actual. . . . . . . . . . . . . . . . .. . '~HF94ÕI$32':) . Diyidendos : ...............•..

Com esta é1espeza ficou a sociedade alcaoçada em .-.. Rendimento do bazar-ljquido .
H :1Oõa920, que já reduzia a menos de m.etade. , Donativos , .

Pelos' dados que passamos a transcrever do minucioso Remissão de sacias ' .
relataria da directoria de t869 se p~de bem julgaI' do es

. tado desta associação.
«Desde que e abl'ju o nosso hospital, isto é, desde 16 de

dezembro de 1867 até boje, tem entrado para as suas en·
fermarias 215 enfermos de todas as classes-sendo:

Pensionistas P classe. .... li7
« 2a « q.6 ---

Sacias desvalidos .. '" . .. 49
Desvalidos não sacias.. .. 73 215
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Enl'(JI;gos:
Emprestim05 sem juros ' .

Letras a pagar:
Importancia de uma a n. S,. , . , . , .. , ..
Credores diversos , .

o elominio portlJgonz foi confiada ás camar;)!' e a phy icos
2:527nOOO e cirurgiões-móres do I'eino, corno determinavam os regi

mentos do pbysico-mór do reino, de 21) de fevereiro de
~:OOO;>OOO 152'1, torno 6° pag, 338, e o do cirlJrgião-mór do reino,
6:576a1:i20 de 12 de dezembro de 1617 tomo 6° pago 343.
f4jÕ5;~'92Õ- Conbeciam ele todos os delictos n'este ramo de serviço

Capital- Em titulas puhlicos 1-1 :726a327 pLlblico, com assistf;lncia de um miJgistrado adjunto nomea-
« moveis........ !J,:801J796 do pelo soberano, e assim despachavam todos os feitos, e
«( predio do hospital 36:940n323 sem appellação nem agravo.
« caixa 1~6~9a~~.~. Tanto o pbysico-mór como o cirurgião-mór do reino de-

Rs 55:0(96277» . legavam para as capitanias do Brasil commissarios, que de-
Compraz-lias demonstrar aqui o estado prospero d'esta viam ser medicas formados pela universidade de Coimbra,

associação, lastimando porem do coração que serviços tão e ter para o bom desempenho de suas obrigações um es
J'elevantes como os de Frias e José l\'1anoel Vinhaes, presi- cri vão do seu cargo, dois visitadores examinadores, que fos
rlente que foi ela directoria, a quem se dere o incremen· sem boticarios approvados, um meirinho e um escrivão. Vi
to que a sociedaLle tem tomado, pois foi sempre incansavel de provisão regia de '17 de agosto de i740 no tomo 6° do
em solicit~l', e obtere-os, meios para leral' as obras ao cabo, r.egimento do pbysico-mÓl', pago 3~6: o regimento dos com
fossem tão depres$a, e até mal recompensados, porqlJe ap- missarias delegados do pbysico-m61' do reino no estado do
parecendo pequenas questões entre a directoria, passaram Brasil, ibidem pago 350: alvará de 23 de novembro de 4808
ellas ja com maior vulto para 11 imprensa periodica e sem e o de 22 de janeiro de 1810.
a menor calma Lle parte a parte, e originaram-se d'isto taes Os comrnissarios do pbysico-mór em dias incertos visita·
desgostos, que Frias e Vinhaes, sem durida os homens mais vam <JS boticas, examinavam as receitas, os pesos, -as balan
fanaticos por esse estabelecimento, julgaram-se tão offendi- ças, os generos, as cartas de habilitações, impunham mul
dos a ponto de nem mais o visi~arem se quer! tas, e ás vezes até mandavam fechar as boticas quando es-

Era conveniente a bem do engrandecimento d'esta tão util tavam dessortidas. .
sociedade, que sacrific<Jssem todos, como bons portuguezes, Alem d'estes onus tinham outros na alfandega, na junta
no altar da palria os seus ressentimentos, -e que s6 buscas- da real fazenda, e serviam de exami nadares de pharmacia
sem riralidades em prestaI' verdadeiro culto e veneração a das pessoas, qoe o requeriam uma vez que appresentassem
Deus soccorrendo os necessitados, e de dia para dia melho- certidão de mestre approvado declarando, que apprenderam
J'ando essa instituição, que tanta honra faz á sociedade etT} paIO espaço de 4 annos. Os commissarios ou delegados do
geral, e às diversas directorias que a tem regido, as quaes cirurgião-mÓr do reino gozaram dos mesmos prevllegios e
buscam todas bem ,desempenbar seus deveres, qualquer qlle prerogativas, que o do pbysico-mór, competindo-Ibe tambem
seja a parcialidade a que pertençam. examinar, com dois cirurgiões. «as pessoas qne pretendiam

São estes os ardentes votos, que sinceramente fazemos j<i cmar de cirurgia, e acbando-as capazes, lbes passava certi
como cbristão e medico, e finalmente já como seu sacio be- dão authentica para poderem requerer ao cirllrgião-mór do
nemerito, honra qCle nos foi concedida só por muita bene- reino a sua carta de approvação, os barbeiros sangradores,
volencia, mas que a temos em mqi subido apreço. as parteiras, a saca-mólas, e as pessoas, que concertavam

Na sala nobre do bo pital sobre um tbrono, de cuja cu- braços e pernas, tiravam dentes, davam suadores, curavam
pula pendem picos cortinados, está o retrato a oleo, de ta- doiLlos, alporcas, chagas, feridas simples ou outras seme
manha natural, do SI'. D. Luiz I, Rei de Portugal, offertado Ihantes.»
ao estabelecimento pelo commcndador Antonio José Fernan- Criou-se depois em '1782 em Portugal a real junta do
des Guimarães, residente em Lisboa, que o encommendoll proto-medicato, composta de 7 deputados da profissão, para
ao artista sob condição, ete antes de sei' enviado para o Ma- substituir os empregos de pbysico-mór e cirurgião-mór,
ranhão, estarem exposição no estabelecimento mais concor- extinctos n'essa mesma epocba.
I'ido e do bairro mais frequentado daquella cidade para ser Durou apenas 27 aUDOS e em nada alterou o regimen sani
julgado pelos entendedores, e se não satisfize 'se não seria tario do Btasi!. Abolida em 1809 restabeleceu-se a juris-
I'ecebi,do. dição do physico-mór e cirurgião-mór tlo reino.

Passou pai o referido retrato por essa prova antes de De tempo immemorial foi costume em Portugal, e por
occupar o lugar em que ol'a o vemos. C011 eguinte no Brasil, o terem as camaras monicipaes a seu

Na secretaria do bospital xistem tamhem pendentes das cargo a inspecção sobre a aaode publica, n'aqoella parie
paredes os retractas a oleo dos cidadãos porlllguezes José somente, que não estava confiada aos pbysicos-móres e ci
MariaCornia ele Fria, Josú Martins Dias, e Joaquim Luiz rurgiõe::.-móres do reino.
Fel'l'eira, como tributo de gratidão a elles, e incéntivo a ou- Sua. postnras eram rigorosamente fiscalisadas por juizes
II'0s para imitaI-os em seus louvaveis act.os de caridade e de sua nomeação ch<Jmados almotacés: vi.de t'egimento de
dedicaç~o. . 30 ele julho de 1ü91, assentos tomados pela ca?!l-ám de Lis-
Hygiono pu.blica.-A hygicne publica, isto boa em 29 de dezembro de '1617, 1-egimento de 5 de se

é, a sciencia, que trata dos principiaS relativos á conserva- tembro de 1671, e assento Ilo senado da camara em ,18 ue
çãoda saude 'do bomem,·e do seu aperfeiçoamento, durante maio de 1792, aqoelles no tomo /!o pag, 12lJ" 140, 156 e
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0-1 do regimento do physico-mór do reino, e este na col- Coelho Rodrigues de Mello, conhecido por medico de Ca·
lecção do delegado. xeu.

Um dos vereadores com o titulo de provedor-mór da sau- Não se deve confundir estes commissarios delegados do
de devia ter particular cuid;\do do estado da cidade, quan- physico-mór, do cirnrgião-mór do reino e do provedor·mól·
to á sua salubridade: outro linha a seu cargo a limpeza e de saude, com os physicos-móres e cirurgiõps-mores da ca·
o aceio da cidade, antro as obras publicas, outro a inspec- pilania do Maranbãõ, que vinham para cá nomeados por de·
Ção dos açougues, curraes e carnes, outro a do terreiro do cretos reaes, e cujas attribuições, inteiramente militares,
trigo, moendas e ata fanas, e outro finalmente l\uidava no que eram de velar, ambos de commum acordo. na saude das
pertencia a almotaceria, execuções e ribeira. tropas e bygiene dos hospitaes militares.

Do exposto colhe-se, que os vereadores para bero desem- D'estes pbysicos-móres aqui bou\ eram dois, sendo um o
penbarem suas obrigações, deviam necessariamente occurar- dr. Antonio José da Siha Pereira, nomeado por decreto de
se todos Cla saude publica, apezar de um só acbar-se pelo 5 de dezembro de '1798, e o outro o dr. Antonio Rego,
titulo incumbido d'ella. ' • primeiro medico do exercito em Portugal, por decreto tle

Se esta corporação fosse formada de medicas, engenhei- 12 de outubro de '1818.
ros, e homens instruidos nas diversas sciencias physicas, Por fallecimento do di'. Rego foi nomeado por decreto tle
como são os conselhos de salubt'idade estabelecidos pelo 8 de julho de 1826 o dr. José Antonio Soares de Souza
governo francez em todas as suas principaes cidades, de (pae do \'isconde de Uruguay) medico e director do hospi·
certo appa receriam grandes e mui vaniajo~os resultados. tal militaI'.

Infelizmente a lei mandava, que ella fosse composta dos Dos cirurgiões-móres o primeiro Sebastião José Vieira
principaes magistrados da terra, e qne seu "presidente fos· foi nomeado em '12 de janeiro de 1803, e o segundo o cio
se fidalgo I rurgião da ca a real José Maria Barreto, pae do barão d'Ana·

Ora o que podiam fazer sobre salubridade publica homens, jatuba, em 13 de dezembro de 1822 pela junfa llroviso.
que só entendiam de leis, quando os mesmos professionaes ria e arlmú~istractiw Nesta provincia em yirtude do aI'i·
na arte de curar precisam de grandes conbecimentos de t~- so, de 10 de agosto d'esse mesmo anno.
dos os ramos de que ella se compõe, e um continuo e pe- Todas estas providencias filbas de longa experiencia dos
cu\iar estudo de todos os meios da hygiene para se não nossos antepassados, continuaram ~epois da nossa emanei·
deixarem enganar paI' tantos individuos interessados em pação politica até o armo de 1828, epoca em que lima lei
fazeI-o? . d'assembléa geral, de um só golpe, abolia os lugnres de pro-

Como, entre muitas outras pl'ovidencias, que poderiamos vedar-mór de sande, de physico-mór e de cirurgião-mór
ótar, dariam elles regras para a constrncção de cad'6ias,. do ililperio, incumbindo de novo ás camal'as a inspecção da

_quarteis, tbeatros, e outras obras publicas, onde ha gran- saude publica dos portos e de todos os mais exames eme·
des ajuntamentos? Como descobrir as fraudes, que a indus- didas concernentes á bygiene pnblica.
tria interesseira costuma introduzil', e algumas que só po- Em conseqnencia d'esta lei os novos provedores de sau·
dem ser conhecidas pela analyse chimica? de tiveram de sabir, como antigamentE; d'entre os camaris-

Talvez fos.e em attenção a estes in'con\"enientes, que se tas. a a inspecção de saude do porto ficou a cargo d'urna
creou em 1809 o lugar de pl'O.vedor-mór de saude, desane- commissão, composta do prO\euor, um professor tle saude,
~ando-o das camaras, e confiando-o á profissão-medica,'afim, que devia ser medico ou cirurgião aprovado, um interpre·
diz o decreto, de se poder zelar com maior cuidado e vi- te, que tambem servia de secretario, um guarda·bandeira,
gilancia, qU l1 a saude publica não perigasse por contagio e seis guar:clas.
communicado por embarcaçues, equipagens, -passageiros e Durou este estado até o apparecimenlo do decreto de 20
mereadorias, vindas ele outros portos suspeitos de moles- de janeiro ue "8!~3 ainda hGlje em vigor, pelo qual deo'3o
tias contagiosas ou epidemicas, e por meio ele viveres to- para a policia sanitaria do nosso porto um pro\-cclor de sau
cados de podridão ou já corrompidos. de, medieo ou cirlirgião, sem oi-clenado algu'm percebendo

Para os parlas das capitaes de cada provincia pelo pro- apenas 28000 reis por cada carta de saude, que expede,uffi
vedar-mór foi nomeado um guarda-mór, e como delegado secretario interprete com ordenado de ISaOOO reis, e 1~OOO

d'aquelle tinha iguaes attribuições, sendo coadjuvado na po- reis por cada carla de saude, e um guarda com o de 308
licia {le saude do porto por um escrivão, um guarda-ban- reis, ambos mensalmente, e todos de nomcação do goremo
deira, um interprete, é seis guardas,. os quaes dois a dois imperial.
se revesavam na rigorosa vigia das embarcações impedi- O primeiro provedor de sauda foi o cil'llrgiâo-mór Viris·
das. . simo dos Santos Caldas, que depois de exercer este penoso'

N'esta provincia sempre recabiram n'um só medico os encargo pelo longo espaço de trinta annos, só porque não
encargos de commissario delegado do pbysico-mór e do se prestou pela sua idade avançada a andar vaccinando do
cirurgião-mór do reino, e de guarda-mÓI' de saude. casa em casa, como exigio-Ibe o presillente Olimpio Macha

O primeiro, que tiremCls aqui l foi cm Hi93 o cirurgião- elo, foi pur este proposta, e pelo governo central approl'a-
mórManoel Diniz. da a sua demissão, sem du~ida como recompensa de seu.

E' bem provavel, que houressem outros, porem só acba- bons serviços e animação aos que lhe suocedessem I_
mo depois o dr. Manoel Rodrigues de Oliveira, por alcunba Nomeado interinamente para substituil-o o cirUl'gião Sil
o Tujuco, ao qual ubslitllio em ·18i2 o dr. Joaquim José vestre Marques da Silva Ferrão exerceo este -cargo por ai·
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guns mezes, ate que em 30 de julho de 18õ6 fomos nós prevenção em que viviam tarjas: uma medida apresentada
provido n'elle por nomeação imperial. pelo presidente era derrotada pelos vogaes, e se estes ven

No anno seguinte pedimos uma licença, e foi nomeado ciam, o presidente por sua vez creava-lhes embaraços.
interinamente o referido cirurgião-mór' Caldas e depois por Não sabemos, se somos verdadeiros n'esta apreciação,
demissão que solicitamos, foi provido defjnitivamente. porque todos elles desculpavam-se d'esta lucta incessante

Exerceo depois este lugar o dr. Luiz Miguel Quadros e já attribuindo l:ulpas aos outros, e já firmando-se em Sllas
I tendo mudado sua residencia para o Pará fomos nomeado consciencias.

interinamente em 19 de fevereiro de 1870, e depois defini- Lamentamos porem, que então e infelizmente ainda ago·
tivamenle por decreto de 18 de maio de 1870. ra, estas e outras iguaes questões, todas particulares, accar

Pelo que fica exposto vê-se, que ,a hygiene publica está petem prejuiso ao serviço publico e matem ás vezes ideias
dividida em duas grandes ,secções no mar e em terra'. uteis.

No mar á cargo cio provedor de saude e em terra pela D'este estado resultou 5erem demettidos os vogaes, e no-
eguiotc maneira. meados para substituil-os o 1° cirurgião capitão do corpo
Chamamos a attenção dos nossos leitores para o que dei- çle saude do exercito dr. José Sergio Ferreira e o dr. José

xamos dilo já a este respeito. Ricardo Jau./Iret, os quaes funccioaaram pela primeira v.ez
Pelo decreto n. 828 de 20 de setembro de 1851 foi pelo em ,18 de março de '1855, sendo o dr. José Sergio o se

mini terio do impel'io mandado executar' o regulamento da etetario.
j!Ulfa de hygiene pl~blica. em conformidade do disposto no Promovido o dr. Jose Sergio a cil'Urgião-mór de briga-
decreto n..598 de 14 de setembro de 1850. da, e nomeado delegado do cirurgião-mór do exercito para

Por e!ítc ultim.o decreto foi creada a junta central de by- a provincia de Pernambuco, teve de obedecer a esta ordem,
gicDe publica com assento na côrte, exercendo porem a sua e com a sua retirJda fomos nós em 12 de janeiro de 1867
auctoriclade no seu municipio e na província do Rio de Ja- occnpar o seu lugar, e como secretariô, até que em março
neiro. de 1858 ficou extincta a commissão, e o seu presidente no-

Pelo artigo 2° eapítulo 1° do regulamento da junta, já ci- meado inspector de saude publica, cargo que bem exerceo
lado, creou-se uma commissão de hygiene p~6bliou n'esta embora sempre doente de astbma, que o aff1igia éonstante
prorincia, composta de tres membros, nomcados pelo go- mente, até 28 de julbo de 1865, em que sabindo cl'este
vemo, - mundo sua alma foi te'r com o Creador.

Pelo artigo 3° fúi dcclarado, que fariam parte d'esta' com- Para substitui I-o foi nomeado o dr. Fabio Augusto Bai-
missão o commissario vaccinador provincial, o provedor de ma interinamente no dia 30 d'esse mesmo mez, e depois
audo do porto, e o delegado do cirnrgião-mqr do exel'- conJlrmado pelo goveqlo central pelo decreto de 8 de no-

cilo. vembro de 1866.
Foi nomeatlo presidente d'e ta commissão o di'. José Mi- Retirando-se para Lisboa em fevereiro de 1871 paI' se

guel Pereira C:Jrtloso, commissario vaccinador provincial, achar doente, foi nomeado em principias de Março, para
em 9 de dezembro ~e 1851, pelo dr. Eduardo Olímpio Ma- sub tituil-o o dr. Jo é Maria Faria de Mattos.
abado, Acbando-se doente as vezes o dr. José Miguel Pereira

Ficou completa com as nome(lções para yogaes do eirur- Cardoso, ou exercendo o cargo de deputado provincial, foi
gião Virissimo dos Santos Caldas, provedor de saude do substituido pelo dr. José Ricardo Jauffret, sendo tambem .'
IJOrto, e do cirnrgião-mór João Diogo Duarte, delegatlo do nomeadQ vogal adjunto o dr. João Francisco Corrêa Leal
cirul'gião·mór, chefe do COI'pO ele sautle do exercito. em 18~7.

Prinoipiou a funccionar na casa ela camara municip31 em Administrando a provincia o commendador José Joaquim
l~ de dezembro de '1851, sendo escolhido para secretario Teixeira Vieira Belfort nomeou elle para auxiliares da junta
ocirurgião-mór de brigada Jo~io Diogo DUarte. os drS. Affonso Sauloier e Antonio Henriques Leal, os qunes

Não eram o vogaes amigos do presidente, e por isso era serviram pouco mais de um mez, porque o governo central
natural que entre elles. aprarecesse a desconfiança, filha da não approvou este acto.

Icatú.-Vil1a velha.-Viele 19'uas boas. Cama1'a mUllicipal.-Depois do que deixamos escripto
Icat-ií. ou. F.Iycatú..-Vide Aguas boas.-Vil- no artigo Aguas-boas, cuja leitura recommendamos, o sena

la, fl'ea~wzia, e m~6I1icipio. Varnbagem traduz este nome do da camara querendo tornar effectiva a mudança d'esta villa
por Fonte-boas, e Ayres Casal pOl' A!Jua~-boas. tql1e foi oatr'ora chamada Arrayal de Santa Mq,ria ele Guo

Villa.-É. depois ele Alcantara li mais antiga de toda a xinduba pelo seu fundador o illustre Jeronimo d'Albuquer-
provincia, e está situada á margem direita do rio Munim, que Maranhão) pediu ao governo da Metropole auctorisação
na distanci~ de meia legua d3 bàllia de São José. para trocar com D. Tbereza Margarida da Silva e Horta (da
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citlade de Lisboa) meia legua de terra do seu 11atrimonio Este estaJo digno de toela a cenSUl'l1, nós presenciamos
com igual porçf.io, que aquella seohora possoia no lugar de- oos annos '1863 e '18oG qual'ldo ahi fomos.
nominado Fabrica ele llladeira, boje porlo do en.'lc 11 ho. Freguezia.-Na provisão regia de 25 de setembro de

Foi-lhe concedida auctorisacão pela pro\'isão regia de 25 1801 disse o prinr.ipe rcgellte, -«que tendo sido objecto do:
de agosto de 1758, e effectl1ou-se a troca por escriptura pu- cuidados do bi (lo_derunto e ele seu patel'Oal <1mor a extcll'
blica de 28 de mar{',o de 17J9 seodo representada D. 1'l1e- são de varias fl'eguezias, e entre ellas a do lcafá, que se
resa pelq seu procurador Carlos da Silva G~tinho, e em se- podia dividir em dU::Js. ordena\a ao cabi(lo da Santa Sé para
guicla realisou- e a mudanca da villa. que procedesse na conformidade da r'elwe entação elo pl'e·

\Iguns governadores d'esta cnpitania ahi residiram por lado, sendo encarregado de razer a dh'isão d'essa I'reguezia,
mero recreio é a camal'a el'elles obte\'c o segu inte por pa" tendo o pnrocho 100t$ reis de- congl'lla, pagos pela real jl1n·
trimonio. ta da razenda.»

« posse duma legna de terra quadrada actuem da lJahic, Por ~Mtença firmada em .[0 de março de -1805 o bispo
dfi S. José de Riúa-me~1', GonceelieJa pelo governador ArtlJUr D. Luiz de Brito Homem «dividiu, desmembrou e separou
l1e Sâ de Menezes em 1688, mas sendo desencaminhada a (['esse dia para emprc d'essa fl'eguezia todo o terl'itorio
carta ele doação, foi passada outra I elo governador Frao- que fica ao . da mesma fl'eguezia, cortada ll'ansvel' almen·
cisco Pedro de 'Memezes GLlI'jão no Parú em 3 de setembro te desde a fazenda de Ll1iz Nogneira nté nbarl':) do Rio Pre·
de 1749, e mandada demarcnr pela provisão regia de 20 c'n3 to, e.d'abi em lioba recta até a barra lloIguarâ, e sitio de
julho de ,1757. , Santa :Rosa nos confios da mesma fl'eguezia, e· bem assim

«Meia legua de terra pela costa e uma de fUlldo pelo ser- todos os po\'os, lugares, julgados, :lITayaes, fazendas, casas,
tão, concedida pelo mesmo Gurjão já na cidade e. Luiz, em F;amilia.s e pessoas: erigia e instituiu uma no\':\ parocbiac
2 de dezembro de 174·8, e confirmada por el-rei D. João vigararia perp(~tlla sob a invocação de N. S. das Dores, de·
em H) de março de 17 tiO. vendo ser a igreja d'esta nova freguezia edilicacla no lugar

((Urna legua ele terra d·e cumprimento cornecando da boca da l'argeJ1l-G1'andr, e em quanto não o fO.se deYi3 r;r\·ir·
do [ na-aSStt da parte direita pelo rio acimà, e tr-e de fun- se o novo parocho da. capella de Siío Raimundo, que se
do concedidas pelo mesmo governador em 2 de agosto de achava na fazenda chamada dos JUO!'tLlldul1S.»
051 e confirmada por el-rei D. José a -lO de março de Casa-{orl!!.-Em 8 de março de -1689 o senado clacama·
-1753. a dirigindo-se ao sargento-mór Antonio de Barros Pereira

cLegua e mein de terra c·om uma de fundo á margem di- lhe participou estar sciente ele achar-se concluida a rlL;/I

reita elo rio Munim, Iloncedida pelo governador Francisco (orfe do malta, !:' por isso nomeava. para cabo da mesma o
Xavier ue Mendonça Fortado, no Pará, em 23 de setembro ajudante Dionizio Barros de AlblJquerque.
de t753 e confirmnela pelo mesmo monarcha em 1 de janei· Em 9 de outubro de -1706 ainda di se a camara ao rei,
j'O de '17511. que quando e fundou o lcatú, n'e1le se fizeram duas casas·

«De uma exposiçüo, feita na villa do Icatú em q. de outu- forles com soldados P(,lgos' e seos -cabo_:
bro de 1825, pelo escrivão da camara Antonio Bernardino Que essas casas «já não existiam porque se acharam ar·
Ferreira Coelho se vê, que a camara tinha de patrimonio rui nadas, ) e por isso convinha que sna magcstacle mamla .
em terras de lavrar 5 ~/2 legoas, alem de meia em que está se muuar uma d'ellas para o rio 19uani «qQe era a barrd
a "illa. onde chega\'am os comboios da cidade da Bahia para esla

«E las terras eram occupadàs por ::l55 foreiros, uns em capitania, corno tambem o alojamento principal dos que par·
roças antros em sitias a 500 reis por foice, e por anno, ou- tiam d'esta para aquella cidade prevenindo-se. assim os ma·
tros com senarias de taboas, e outros finalmente em tirar les causàdos pelos gentios de corso.
madeiras ele prumo pagando cada um [j,8000 reis ao mez No principio do seculo 18° foi esta villa devastada pclo
por cada traballJauor. indios Cqh'icahises, que fizeram o mesmo em todos os e·

«Sommavarn todos estes rendimentos então 1:200t$OOO tabelecimentos nas margens do rio Munim para se vingarcm
&'eis.» do rapto de muitos dos seus, praticado pelos portugueze

Era alem d'isso costume arrematar-se na villa em hasta afim de rec\uzil-os á escravidão.
publica, por triennio, os contractos das aguas ardentes, afe- Tem um porto de mar accessivel aos navios, porem os
rições, e carnes verdes. que o~dinariamente se faziam por baixos do rio Ml1nim obrigam aos ~nestres d'elles a toma·
4.00~ reis-tocando pois a cada nnno 133~333 reis. rem piloto.

A despeza annual da cnmara era de 500a reis. As terras (l'esta. villa são carregadas de boas mattas, com·
19reja.-A camara municipal em 8 de março de 1689-of- postas de madeiras proprias para ,construcção de casas, na·

ficiando ao sargento-mór Antonio de Banas Pereira disse vias e moveis, como sejam aroeira, ameijú amarello e pl'e·
«estar sciente dos cnidados, que elle empregou na fabrica to, angelim, bracutiara, bacuri vermelho e branco, massaraIl'

. da igreja e casa da camara (resta villa»), o que aqui consi- duba, pau roxo, pau santo, paparaúba branca e amarella &e.
gnamos como lembrança do tempo, em que se edificou a Os seus campos banhados por agua salgada, 011 pouco
r imeira igreja alJi. distantes d'ella, são muito proprios para a criação do gado

Existe hoje outra igreja quasi em completa rui na, sJ.lja, vaccpm, mostrando a experiencia que oulro tnnto não aeoo
. immunda, e que alé causa nojo a quem a vê, e não parece tece com os do interior, mormente no IUglU' Resfriado, onde
que ha alguem que tenha por dever cuidaI' d'clla. morre muito.



ICA IGU 319

Dizem os antigos moradores d'esta localidade, glle ou- primaria, uma para o sexo mascolino, e outra para o femi
tl"ora n'estes campos o gado crescia e engorda\'a conside- nino, creada pelu lei provincial n. 600' de 14 de setembro
ralelmente não se sabendo hoje explicar a cansa.ele tão de 486·1, embora a Célmara d'esta villa em 25 de maio de
completa mudança.. j822 pedisse á junta governativa a creação de urna cadeira

São com tudo alegres, cobertos 11e 'I11ú'insaes e capoeiras ele primeiréls letlras á casta da fazenda nacional «para não
de carrascos, e em qaalqaer parte, fJlle se eare a terra, logo terem a triste desolação de verem crescer seos fillJos na
abaixo de Ires palmos acha-se (lgua fria e potavel. guerra da vil ignorancia e grosseira estupidez.»

No inverno ficam innllndados os campos do Bes(ricufo, Tem na \'illa poucas casas de negocio de- seccos e molua-
porem não ilnpede o tramito e Dcm hG atoleiros. do~, e alguns artistas.

Por tolla ii part.e ílol'esce espantosamente a anllirobeira, Consta a sua popnlaç,ão de 12:;)00 li"Tes e 4·:000 escra-
de OlljuS sem'intcs ou ca Lanhas se extrahe o oleo cl'al1uiro- vos.
ba, do qual se faz o saúào el'andirobr; sem auxilio de ma- Com razão orgulha-se o lcatú d'abí ter nascido Se\'eriGoo
quina. d'Aw\'edo em 8 de agosto de 181·4, porque como poeta

No tl'iennio de 18;>2 a e)1j a importação d'esle sabão para seus \'ersos são notaveis por bcllesa de pensamento, pure
a capital foi de 1O:ld7 arroba no valor úe 3G:2:3t>~000 rs, sa ele linguagem, metrificação barmoniosa, e rimas natu-

Antigamente G Cé1lnara ID\j[jioipal estabeleceo certas con- raes.
demIluç,ães, rliz Gayoso no eu COln1Jenrlio Hisl01'/ro, con- Falleceo ~m H. de janeiro de '1863, e descança seu corpo
tl'a quem cortasse alguns pés cl'estas arvores, pois qoe o iD;lnimado na terra, que lhe servio de berço, sendo sua me
I'endimento (felias formava a subsistencia dG maior p~rte moria mui saudosa a todos que o conbeooram, e aos.m~n-

dos seus moradores. tes das lettras.
0- pl'incipaes generos de cultura são os seguintes: Suas poesias foram pedielas por nós a seu respeitGveL
Farinha de mandioca tanto secca l:,omo c1'agLla.. pae, e em breve sahindo do esquecimellto apparecerão a
1'iquita. Prodocto alcoolico da mandióoa. Calcula-se o seu luz do dia, endo editor o typographo J. M. C. de Frias,

pl'oducto annoal rn 3,000 frasco. que as imprimia por sua conta.
Em 161.ü foi in tituicla a Companhia geral de commel'óo, Igarapé da -illa.- <lsce na ilLJa do Mara

aque foram concedidas muitas immonielaeles e privilegios, ohão, banha a villa do Paço, (por esta circorostancia te\"e
eentre elles o monopolio da venda do vinho, que produzia tal nome) e depois de r unir em si os riacuos de S. João e
oalvará de 19 de setembro ele 1649 mandando cumprir a rl'Antonio Esteves, qne tamuem correm em tal terreno, c\e
C<1l'ta regiG de 21 de fevereiro de 1647 para GextiDcção no semboca a nordeste entre a ponta do ltapary c a ilha (e
Brazil das bebiLlas elo cbamado 'vinho do mel, agoanfen te Curupu,
de canil(/, e rachaça. ,Ignez (Igarapé da)-Pequeno canal qoe con;lIDunicíl

Cremos, diz o c:ommendador Varnllagem tomo 2" pGgina o igarapé de JJ/em'a Engracia com o canal de Tomba-l as
39, qIle d'esta perseguição se pouue salvar no termo dI) a,guas: fica ao oriente do canal do Coq1J,ei1·0.
ira/li, do ~Iaranhão, o fabrico de tiquú'a ou agoarJente de Igoronhon (ilha de).-Ao occiúcnte do grnpo do
manLlióca, indostria quasi que pri\'ati\:a rreste termo., Cal'i'alJato;;lo sul ciG ilh;t Grande do Paulino e da do Pa-

Produz bGstante milho, Gf'l'OZ, feijão, fumo e algodão. pagaio; bem como ao n:Jscente ela ilha ela Caiein/.;-diviL1i-
Extraho-se o oleo d'anLliroba, ue mamODa 00 carrapato da lIe todas 'por largos canaes, \'ê-se a ilha rt'lfJo1'onhon;

(ririnus commnnis) e de gergelim. tambem separada ela terra firme p.or um l:lrgo canal, que
Apesar ele serem muito boas a. tenas para a plGntaçã r Ibe fica no rnmo do sul, aonde vê-se as bOCCGS ue c1úis iga

dà café ningoem se applica eriamentc a este genero .elo rapé, o de Frec!lei7"inhas, e o do Genipapei1·0 .
. cultura, que apenas é feita em sitios de 60 braças qoat.lra- O canal exi'tente entre esta ilhG e a do Papagaio bifol'-

da, com excepção apenas do sitio do Pindoúal, oode se ca-se afioal, deitando um braço entre a Caieira e l,qoro
contam para cima de ô mil pés d'e ta planta. nhon e antro entre aquella e Papagaio dirigindo-se ambos

A bondalle c]'um amigo levemos as 5egui ntes informa- par~ Gúarm da TutJJ.lja: da bifllrcação até a ponla N. O. da
ções da pro<lucção aonual que é expor'laJa jd'eSla fregue- ilha do COl'oatá, Gonde definitivamente se reonem os dob
zia: farinha de mandióca, 50 mil alqueires a 1~OOO reis- braços, é pelo menos 1 myriametro e d'ahl ao mar 11) ki
55:000$000; milho, 10 mil alqueire', a 1JOOO-1O.000~000; lometros.
aI'I'OZ, 8 mil alqueires, a ·la200-9:600~OOO; tiqllira, 80 Esta ilha ba lIe ter '14'kilometro de circunfel'enc,ia: n'ella
mil frascos, a 500 reis-Ij,O:OOO,~OOO; sClbão e azeite d an- e encontram carnGlmbeil'as. e massGrandobas, Cria algum
diroba, 32:000,$000; café 1:60ÓaOOO; az ite de carrapato, gado ca\'aUar nG fazenda, quv e acha situada na extremida
1i:OOO;~OOO; gergellm, t>OOaOOO' feijão, '128,$000; tapióca, de oriental e na costa austral.
3:1258000; frutas, õ:OOOaOOO. Iguará.-Rio que nasoe ao S. da comarca do ltape-

Tem doi elistrictos ele paz, c é a pararia do bGtalhão ele curú perto da Malta da Lagôa, e elepois ue 20 legoas poo
caçadores n. '18 e d'uma companbia de reser\'a da guarda co mais ou menos de curso ele S. a N. entra no rio i\Junim
nacional. acima da villa da MangG.

Ahi existeJIluma delegacia e subdelegGcia de policia, orna As maLLGs, que existem d'orD e outro lado, são excellen-
delegacia d instrucção publica, a agcDeia elo correio, um tes, e as terras, que formam as suas margens, são optimas
cornrnissario vaccinadol', duas cadeiras d'il1strucção publica para a cultura dos generos do paiz, e os seus campos são

Diee, Vl. 1-40.
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os melh.)res da provincia para a criação do gado VcaClllIl. É quasi toda d'areia, npenas a O lem alguns mangues:
Dizem os antigos, que este nome lhe foi dado, porque os e no meio deste areal tem uma' póuco profonc\a cacimba

primeiros exploradores ahi encontraram um animal feroz as- de excellente agua potarel; ao N, pega as corôas de areia,
sim chamado, o qual boje s6ar>parece nas margens dos e ao N. E._com um pare.el, que deita róra quasi 21eguas
rios Farinha e Tocantins. com 3 braças d'aguas: baixos estes, que não devem cunfun·

Em 24 de novemhro de '1803 foram approvadas as con- dir-se com a c01'ôa-grande: pelo lado do S., isto é dentro
tas apresentadas pelo capitão Eogenio Fernandes dos San- do 9'io de Sant'Anna ha um excellente desembarque cha·
tos, «na qualidade de administrador das aberturas da Ca- mado o abn'go com 5 braças de fundo d'areia: está proxi
choeira, e rios Iguará e Munim.» mo a um grupo d'ilbas, e d'ellas separada por um peque·

Em 1806, no tempo do governo de D. Diogo de Souza, no rio, que corre ao N. O., e terá 60 braças de largo. To
pretendeo-se arrasar algumas caxoeiras d elle, o que não se das aquellas ilhas são lodozas e cubertas de Iiangues: deno·
conseguia pela impericin do official encarregado d'este tra- minam-se de 8ant'Arpw e jJ!arianna: acabadas 'estas ha a
balbo. entrada denominada espera, e continuam outras cllamadas

São as terras d'estes lugares nbunrlantes de salitre, sendo de Allajatuba. .
o coronel Antonio Correia Furtado de Mendonça o primei-' Affirma ainda o referido engenheiro Lago, que esta ilha
ro cidadão, que se empregou na mineração d'este genero, tem sobre a preamar d'aguas vivas 26 palmos, altura que,
pelo que foi elogiado por ariso de 10. de agosto ele -1797. diminue para o interior até i 8.

Dois annos depois o padre Joaquim José Pereira desco- °almirante Roussin diz, que esta ilha é um pouco mais
brioáial de Gualb@lr na vargem do 8alitre junto a este rio: elevada que as terras, que a precedem a E, e cubertas de
escreveo e cleo á publicidade uma Memoria a tal respeito. mangue.s e outras arvores, e que não offerece ponto algum

Ilha das voragicas.-;-Distante 'seis milhas notavel quando se começa a ver, mns. o espaço vazio, que
da villa de Anajatuba. existe entre ella (J o continente, e a posiç,ão mais ao largo

Està em terreno pouco elev·ado e coberto de palmeiras, e dos baixos, que a cercam... bílstam para a fazer conhecer, e
n'uma vasta campina extende-se para o N. até terminar na obstam que a sen respeito haja algum engano dUl'avcl.
costa do rio Mearim, tres milhas distante d'esta ilba, onde Gama, muito antigo piloto portuguez, diz «que esta ilha
é o ancoradour~ dos vapores ela companhia ,Fluvial Mara- se reconhece por ser a mais N. e mais 0, e na poota do
nhense para esperarem o maca9"éo ou lJ09"óróca. N. ter uma rebentação, que bota 3' ao N. N. E. com 6' de

Suas terras sãq' proprias para a cultura, cujos generos são esparcelado: na mesma ponta se nota uma grande malha do
facilmente conduzidos, por que o 7)09'(0 de (raufLi.ritá lhe areia branca, c é a ultima terra, que então se avi ta debai·
fica ao N., e na costa o de g'raxixá, havendo entre elles o xo, porque a ilha do Lliaranhão só se poden\ ver dos ga
igarapé gem'papei9'0, que recebe as agoas dos campos inun- lopes. -Vide Pharól de Sant'Anna.
dados. Ilha de S. João.-Adiante da bahia do Ca-

Em rlistancia de cinco milhas para o S. d'csta ilha est,\ o bello de lTelho, na costa do mar, encontra-se esta ilha, mui·
7Jorto da rnalhadinha. . to procurada pelos qlJe navegam para o Pará.

II;b..a ele Sant'Anna.-Está na lat. merid. 2° Em 29 de novembro de 11799 D. Diogo de Sousa, como
12' e na longo oCC. de MSO õ3' no centro ela ilba. governador d'esta capitania, participou para a Metl'opole,

Os indigenas chamavam-na Upaon-rni9'irn, e o tenente- que resoheu visitélr esta iII,::.!, acompanhado por pessoas in·
general Rasilly, commandante do navio La: Regente, um dos telligentes, apor ouvir dizer ser util e conveniente poroal·a
tres, de.que se cumpunha a armada das tropas franeezas, e fortificai-a, e fazer n'ella algum estabelecimento para re·
que em 16'12 invadiram e S€l apoderaram desta provincia, faze~ navios e outros iguaes objectos.»
porque chegasse defronte della em 26 de julho do mesmo . Consta pelo theôc do ollicio, obscuro por se referir a
anno, deu-lhe o nome de Sant' Anna, que ainda hoje dura, objectos já tratados em outros, que não encontramos, ter
em commemoração da Santa, cujo dia de festividade era sido enviaLlo para Portugal «um mappa da ilha, algumas
esse. indagações comprebendidas entre as pontag da Cassaqueira

O primeiro cpidado dos frades francezes, que vinham na e CaiMl11tquena, e o pI'ocesso das observações de lat. e
armada, foi co.nstruir uma grande cruz, que Rasily e os ou- long. feita na vropria ilha, deferindo bastante das de Pi
tros generaes levaram ás costas pelo. espaço de uma milha mentel e Malta.»
até uma pequena eminencia, que ahi bavia, onde foi erigiria Em 9 de abril de 1864. para abi partiu o vapor de guer-
em 29 de julbo. ra Beberibe eoudllzindo o chefe da estação naval João Maria

Foi benzido este symbolo da nossa !eligião, bem como Wandencock; o engenheiro militar dr. Francisco Cesar da
a ilba, e depois dedicaram-na á Senhora Sant'Anna. Silva Amaral, os 1°S tenentes d'armaela nacional Villela e

Diz o coronel Lag'o, qoe fica separada das do Priá por Nogueira, e o cidadão Joaquim Duarte de Sousa Aguiar, dis·
um eanal com 3 a 4 braças d'agua, que se dirige ao rio de Líncto pratico do nosso littoral.
Sant'Anna. Foi incumbida tal commissão de escolher n'esta ilha um

Tem uma figura irregular, e de comprimento N. O.-S. lugar apropriado para a collocação d'urn pharól.
E. 2:300 braças, sendo na sua maior largura de 1,600, e na Do Paiz (periodico) tr::mscrevemos' a seguin,te noticia re·
menor 6~0: esta medida do referidó engenbeiro acha-se hoje digida pelo dr. Amaral, que com seus companheiros re·
reduzida á metade. gresson a capital no dia 10 do mesmo mez.
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«o lugar escolhido péla commissão foi a ponta mais sa- proxima á ilha do C'urupu na baMa de S. José, até a pon
liente ao nordeste da ilha', 400 pés da linha da praia-mar me- ta defronte da ilha de Tauá-miri171, entre o rio Jlosquito e
dia, tendo de lat.-Lo-O'-45", e de longo a O do meri- a bahia de S. Alarcos, é de 9 leguas de nordegte a sudo-
dianno de Greenwich 44.°-52'-43". este.

«Este lugar é, sem duvida alguma, o mais apropriado, A sua maior largura, entre a fortaleza de S. Marcos e a
porque correndo <l costa ao romo de-S E-N 0-, abran- boeca do rLo l'ibin', na direcção de noroeste a sueste, é de
gerá o pharól no horisonte um angola de '18.° O seu nivel 5 legoas.
eleva-se acima da linha da preiamar media apenas 7 pés, e A maior linha de leste a oeste, que n'ella se pMe tirar
isto'é devido a que, sendo o terreno ela ilha.arenoso, os é de 9 legoas e tres quartos desele a ponta de S. José na
ventos reinantes do quadrante de N E conduzem as areias babia do mesmo nome, passando pela capital, e seguindo
para o lado S O, formando ahi uma linha de <lHos coo até a ponta da Gttia no lJoqueirão, e a maior linha de
moras, qoe corre parallelamente á costa. norte-sul croza-se com a antecedente no quartel do campo

iTem a vantagem de ser abundante de excellente agua d'Ourique, e tem quasi 6 legoas e um quarto entre a costa
potavel, e posto que seja pouco ele,;ada não consta, por do norte, e a embocadura oriental do rio Mosquito a.o sul.
informações de pessoas ba muito residentes no lagar, que Quatro grandes rios, o Munim e o Itapecorú, o Mearim e
omar teuua feito avanços para a terra; comtudo não se po· o Pindaré, depois de terem fertilisado a maior parte do ter
dera contar com esta certeza, e neste presupposto é a com· rito rio da provincia, e traçado com seus innumeros conflu
missão de parecer que o pbal'ól, que tiver de ser colloca- entes-urna rede infinita. vem se lançar no oceano, co ver
do seja de ferf'O afim de que, para o futuro, não venba agindo p<lra esta ilba, que fica assim situada em relação á
acontecer o mesmo que ao antigo da ilba de Sant'Anna, cu- elles como se fôra a estação central de uma grande rede de
jas ruínas estão hoje completamente submergidas pelas on· caminhos de ferro, aos quaes esses quatro magnificas rios
das, que ameaç<lffi ai nua minar as bases do novo pilaról q.De, servissem de troncos principaes; disposiçi1o topograpbica
como o antigo, foi constl'uiuo a muitas brélças distante do essa admiravel e excepcional, diz o engenbeiro André Re
mar, que de anno para anno vae conquistando o terreno da bouças, que mesmo n'esta terra de mara 'Ihas naturaes só
ilha. Com um puaról de ferro, dada esta eventualiciade, se é excedida pela que se ostenta, sem rival no mundo, na
poderá transportal-o para outro local apropriado, sem maio- embocadura do portentoso Amazonas J

res dcspezas. A collocaçTIo de um pharól na ilba de S. João O solo desta jlba, sem alguma elevação notavel, parece
éde incontestavel utilidade e trará grandes "antagr,ns á na- ter sido formauo pelas inundações do mar, o qual pouco a
vegação costeira entre o Pará e l\Jaranhão, indicando aos pouco deixou os lugares que tomou; só assim explica·se a
viajantes os parceis que se estendem a 7 milhas de distan- existencia de grandes depositas de cascas de sal'namb,lJ, 0\1

cia da ilba, os quaes teem occasionado nno poucos naufra· ost1'e1'1'as, acima do nivel do mar em S. Josá elos 1'f/,dios,
gios, e só praticas muito perit.os da co ta os sabem des- camadas de carvão em Vinhaes, resinas e paus fasscis no
\'iar.» Arapapahy.
Ilha do Livrarnen'Co.-Promontorio, que Tuuo isto parece denunciar, que no passado deo-se o

se rlivisa em frente á bah7'a de S. Marcos, perto de Alcan- phenomeno, que suspeitamos, mormente achando-se no cu
tara. me dos morros maior abundancia d'estas cascas ou ostrei-

Ahi existc uma ermida dedicada a N, S. do Livramento, raso
cuja exbtelJcia soubemo::> pela pro\'i ão de licença do bispo Este terreno é cortado pelos igarapés da Vil/a, Arapa
D, fi'ei Manoel da Cruz, d :1.7 ele agosto de 1744, eXpedi- pah,lJ, Aguahi, Tageplwú, Gelliparan-a, S. José, JJacctjetu
da em virtude da petição in scriptis de Antonio Marques, ba, e banhado pejos rios Bacanga, Anil, .1iauá, S. lotID,
administrador do dinheiro da dita Senbora, mandando re- l'iuiry, Antonio Esteves, e muitos outros pequenos e sem
edi(ir,ar a referida enrlida na propria ilha, e lngar em que denominação, que brotam na ilha em toda a sua circLlofe-
fôrD a primeira. reneia.

Aobra da reedillcação foi arrematada (diz a prorisão,) Foi em seu pI'incipio exclusivamente seohoreada pelos
por HOOBOOO rcis, por Paulo Monteiro; para sustentação Tüpinambás, emigrados do sul, sendo a sua população de
eaugmento da ermida «nomeava elle supplicante 2:~OO cm- cerca de doze mil almas em 27 aldeias, segundo affirma o
zados de patrimonio em dinheiro da terra, que se achavam padre Claudio d \.bbaville, escriptor comtemporaneo e tes
ájuros por escrilÚuras publicas,» tem unha occular e ja citado por nós. «Cada aldeia se com-

Obispo altendendo ú soillciencia do patrimonio, que lhe punha de 4 cabanas oblongas dt;} 26 a 30 pés de largura, e
assegurava o administrador do dinheiro da mesma Senhora, de 200 a 500 passos de comprimento conforme o numero
mandou então expedir e~sa provisão, dos que n'ellas IJabitavam, dispostas todas em forma de
Ilha de S. Luiz. -Jaz engastada no li ttora! claustro, isto é, em quadrado, de lal modo que lhes ficava

entre as lato merid. de 2° 20 na Gosta do Amgagy e 2° 4l' 00 meio uma praça grande e bella, ii feição da praça real
no canal do Mosquito; e entre as long. oec, de Q,6° U' na de Pariz.
ponta d'Itapary banhada ~)ela bahia de S. Jose, e 46° 36' «As 4 cabanas ordenadas a este modo constituiam uma
no sitio COQ'll.ei1·O defronte da ilha lJequella lia baht'a de S. aldeia: d'eUas haviam maiores e menores.»
Ifarcos. O mesm'o missionaria fralicez não ponde diante da mag-

O seu Olaior cumprimento, desde a ponta de 1fapary, oificeneia d esta ilha deixar de escrever as seguintes pala-
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vras-QNada ba comparável ii bellesa e ,<1S delicias d'e. t<l ter- rios de mL ões I certo, qoe se isto se chegasse a canse·
-ra, bem como ú sua feCllOdi(lade e abon(J::mcin, em t.udo guir, como se vae di pondo, deixariaUl os religiosos as de·
quanto o homerp POS"íl imaginar e desejar, :J sim p;tra o licÍ3s (la Italia, não pelo trabalhos, mas pelas rccreações do
contentamento e regalo elo corpo, como para a ac.quisir.ão laranlwy.»
de riCJDesas, com que cad;t um, pelo andar dos tempos, Vide JJlaranhao (cidnde).
possa voltaI' fI Frnnça abastaelo e bonr:Jdo. Ilha do ~edo.-Estê:Íníl la1. merid. de 2° 23'

«, ão ha em todo' este paiz outro jardineiro, mais qne o n:J long. occid. de 46° 3D'.
Deos e a nal(lJ'eza somente para dispôr, podar, e enxertar ' Existem n'esta ilba muitas maltas, algllrna l3gôas, o um
al'l'oros.» poç.o quadrado entopido, o outro moita e tl'eito chamado

N ella existe a c:lpital da provincia, a Yilla do Paço, as canta-galo, porque, dizem os antigos moraLlorcs, Iii dentro
-freguezias da 13acanga e de Vinbaes, ele S. José do Lugar cantava nm gallo alta noite.
dos lndios, e os povoados l\Iaiob:l, Maiobinl1a, Rio ele S, (Vide convento do Carmo.)
João, MuriLitiua, etc. alem da ermida ele S, José do Riba- Acamara muuicipal da capital officiauc!o ao presidente
mar, com sua casa para romeiros, e onde mora o ermitão. Canc1illo José d'Artlojo Vianna eUI 10 tle outubro de 1832

De forml1 quasi triangular tem o seu lado meDor b<lnba- propo?' para quarentena de Davios suspeitos o ancoradouro
do pelo oceano, ao passo que o "ertice opposto penetra no a sotavento c1l1 ilha do JJledo, o mais que fosse i)ossil'cl pal'a'
continente. o oorte.

Prece-nos curiosa a c1escripção desta ilha, que encontra- Em 26 tle outobro do t832 oliciou :lO presidente dr.
mos na copia elo fragmonto d'uma carta manu cripta do pa- Joaquim Vioira dizendo, que como lhe 'ompetia ~ vista do
dre João Tavares .10 oila e missionaria no Estado do' ltJa- regimento ele 'i7 de janeiro de 1829 e a\'i'o tle!) desetem·
ran!lão, para o sen visitadol' gorai o padre Jaciutho de Car- bro (le 183'1 :l inspecção sobre :l silude publica, pedia a g,

,'alho, no anno de t\72lL exc. Cjoe determina~se ao [Jrovetlor de .aoLle para fazeI' sa·
O principal um desta carta era dar uma bre\'e do crip- bir do lugar, em que se acbavam ao pé da fortaleza Ib bar·

ção das grande- ecreáçães do rio Munim c10 Maranhão; t'::l, para sotavento tlesta ilha a gíllerl1 ingleza Dryope e o
por esta occa ião julgou o dito padre que-«não era alheio brigue Clydc, vindo' de Li erpoo!' anele rciuava ü cholera.
des. a relaçTIo, nem LIa fim d'ella, dizer; que tinha esta ilha Pelo relator'io do engenbeiro civil dr. João Nunes de Cam·
do j}laranlwo a forma de uma cobra em arco, cuja C:luela pos ao prcsiLlenL Cruz l\1nchildo em 7 de abril de 18;j9 se
é a 7Jonta da areia, oude está sitoada a fort:lleza da barra, conhece, que na ilba lJavia um poço, ootl'OJ'a abundante,
e cuja cabeça é aqoelle negro búq1teirão, o ql1al est·\ olhan- pois quando o tcncnte-c.orouol • !Lino 1,elles de lornos Re·
do para a cauda; por entre cuja cauua e cabeça entramos go a1Ji foz pOl' conta elo goyemo urna casa para lamolo,
p::lra o "entre desta serpente, onde está situaria a cidado do qne desapareceu em pouco tompo, dava em julho do ilnno
Mnranhay. Serve de c,rista postiça a esta cohra a Uha das antecedente muita agua, e em no\'embro do J858, no dia
cobras (a do il.Je /0), por entro a qoal e o boquf'irlio tão de maior abundancia, 72 canecos d'aglla, o regularmente3t
medonuamente [lassamos a Luscar a tOI'ra firme: esta fazon- Com as chuvas formam-se na ilha «muitas e profundas
elo ponta em hacunumim (tambem vimos escripto lfacoro- lag6as» o costumam a appal'ecer algumas fontes <l'agua doce,
mi) dã 11m e;eJ'CO aqoella cobra de tresentas e tantas legoas Em março de 1865 pai' conta ela fazenda publica princi·
na minha esLimaçTIo até a ponta de JJlal'q-i·-iJiai·l'i e ltaw!!u- piou-se os alicerces ela obra tio IlOspital ue cbolel'icos, eem
mim: são as duas pontas da gl'ande meia lua, que faz a ter- li de julho participou osse engenbeiro, que a tinha aca·
ra firme, para dentro d'B"5ta moia lua, Ú absol'\'er a cobra bauo,
ou illw do lJla.ra111lGY; para cujo effeito abre a terra firme Consta\'él de 3 'enfermarias, cada uma com 30 palmos de
sete 1l0rrorosélf; boccas elos sete famosos rios, que desaguam largara e ,5{) ue comprimento, todas tres com frente p31'aO

ao redor ela nha do lJiaranhay. Para a parte da cabeça até poente, e entrada pela vor<lnua.
as costas da cobra lança a terra fll'me os quatro maiores rios, As enfermarias dos extremos tinham !) meias janollas, I!
convem a saber, Pinct1'é, que para ter mais J'orç.a desagua a elo meio 1) ditas, collocadas a 8 palmos acima do solo.
\ : iclo com 111eàry; ltalJecu,rú; e JJlltny; destes quatro rios A ~'àranda tinha -100 palmos de comprimento e20 de lar·
não sabemos a nascenç.a ainda elos tres primeiros. Para a gora, separando as enfermaria's elo resto ela casa e facililan·
13arte (lo meio da cobra ate a cauda lança a terra firme tres do-lhes a ventilação.
deliciosos rios, coO\-em a saber, Tatuabá, ilnajatiba, Pereà: Havia mais 10 qnartos Llestribnidos symetricamente nas
tlestes tres sabemos as nascenças. mas de nentmm dos sete dnas alas do ec1ificio communicandn-se por dUélS ,'arantlinhas
sabemos os havores dos seus incultos sertõe,: só snbemos de 10 palmos de largar:J, e cem do longor caela' urna, I'oma·
serem habitaelos ele bomens, e de aoimaes ferozes; sel'em tando em duas cosinhas, LIma para os sIíos o outra para os
de terras pingoes, cercadas por fura de amenas c farteis cnrar'mos.
campinas sobremodo, as quaes Jhtent lactem et mellem A casa era de maeleir:l sohre alicercos ele pedra c cal,
sem exageração. Sertões frios, e por isso sadios. QDanto totla caiada, ladrilhada, cuberta ele telha e de zinco nos rin·
'excedem estes sertões no si.ll1cla\·et aos do Pará, assim fos- cães. I

sem sellS habitadores mais um pooco maciosl Qnantas ve- A despeza foi de U:4,lO~8/í.4, reis como se lê 110 omeio
zes, navegando por estes rios, dizia com magoa do meu co- ele 'J8 de julbo ele ·1856 dirigido ao l'eferido presidenle
ração,: alll Senbor, não sois ainda servido elo povoar estes Cruz Machado.



ILL HjP 3~3

Depois de feita, foi talo deleixo de quem devia cuidaI' fez, em 27 de jLmbo do mesmo anoo~ umas instrucções ten
nos hens ela fazenda publica, que a cnsa, abandon'ada a si, dentes ao serviço e uscnlisação desta companbia.
roi roubada inteiramente; desappa'receram ns telhas, as por- Actualmente existem destribuidos pelas ruas 4.~8 com-
Ias, e as vigas, não havendo hoje :lhi senão o lugar! bustores faltando portanto 12 para prefazer o numero do
Ilha dos Oarangúeijos.-Na !.labia ueS, contr:Jcto.

Marcos, defronte da embocadura dos rios lJ1eClrirn, entre o Existem camlisados para estn illuminaç.ão 9 ediOcios pu-
ig3rapê Gaja1Jió e o 1J07'(o ria [jabaf'ra. blícos e 4.42 casas particulares.

Circulatla de mang(les, sendo o seu centro occnpado por O sen capital primitivo foi 4.00:000~OOO rei', uepois ele-
extensos campos o lagôas, é moito abundante de caças, vou-se a 500:000ijOOO reis, que correspondem ao num~ro

como rnarrécas de diversas \'<ll'ieclades, carões, patos-bra- de 5:000 acções de 100$000 reis cada orna.
\'os, guar:is (aves) (\ os quadrupedes eal'Oivros também in.- Floresce esta companhia, c está actualmente assentando
titulado guarás, onça", culias, paca~, macacos, jurarás, co- outros aparelhos para ter rlois pares a1101 de fazer-se o ser
br'us etc. viço com mais sat,isfação dI) publico, e nunca se dar ínter-

E muita extensa, tem quasi lI, 1eguas de comprimento, e rO[Jçao do seu encargo por qoalquer desarranjo.
2a 3 de largura, mas é inbahitayel pela quantidade prodi- Irr:tprensa periodica.-A instituição da
gin de moriçocas e mosqlli tos, 'que er41 certos tempos imprensa periaclica, escreveo o àistincto rnaral)hense Fran
alé impeüem de se ir I:í buscar ca ranguei.~os, onde se en- cisco Sotero dos Reis, uma das mais fortes alavancns da li
contram de.granues tamanhos. berdade modema, foi introduzida em laranbão no ultimo

Bcerto qoe na maré vasante as onças atrayes am d'ahi periodo do domínio portuguez, com a irrnp~ão das Kleias
a nado qUOI' pnra o lado de Caja1Jt'à , qu.~ Oca ao nascente, liberaes, que grassar:lm em Portugal por occasião da revo-

o quer para o lado rIe Jnajatuba ou por(o da gabarm, que lução ele 1820.
fica ao poente. O primeiro periodico, qoe sabio á luz, foi o Concüiador,

Tem tanto mangue, que bem longe o tá o tempo, em que clesde ,1821 a 23, o qual logo se desmandou em excessos
n'eEta cidalle se sinta a falta de tal eambustivel. e personaJida.des contra os chamados cons7Jicuos, ou 0ppo-
Ilha do~ Ovos.-Na entrada da babia de Cu- sicionistas ele então, se tal nome se lhes póde dar visto co

man existe esta ilha, na lat. merillional de 10 M' e oa long, mo os meios empregado~ eram tODOS revolucionarios, e
occitlental (1 :J,(l0;j '. uccediam·se logo as prisões e deportações por movimentos
Illulninaç:-' o, -Fnllando dos actos do pres.iden- projel;tados e denunciado, ou simplesmen1e soppostos e

te :\laooel Tt>lIcs da Silva Lobo disse o redactor do Censor imaginarios.
no n° q, de 'aLbado 2(\ de feroreiro de 1821> o ,seguinte: Assim principiamos a conllet;er esta bella instituição só

. , . ,entre os quaes (serriço ) vemos um monumento u pelo abuso, que d'ella se fez I
summa utilidade aos habit[lotes d esta cidade, que conser- Proclamou-se [I no sa emancipação politica em 1822, e
I'arú a seu J'~sreHado nome eterna memoria, qual seja a Llti- sofIreo a imprensa alguma interrupç.ão em seos trabalhos,
lissima illl1minução nocturna d'estn ciclade, fornecida com occasionaàa ja pelas desordens do tempo ua Índependencia
di\'mos lampeõe , que se c tão collocanLlo nas differentes e ja do go\'erno do Bruc,e, primeiro presidente por nornea
praias e rua; obra tão julicio amente promovida por s. exc, ção imperial.
apezar da opposição, que encontrara cm algun membro Snrgio á luz da publicidade em 11 de março de 1822 a
da junta Lia fazend:J nacional o imperial.. . . Folha iJiedicinal do J1anmhào, redigiu:J pelo dr, em medi-

Por muito aODOS dorou esta sorte d'illllminaçflo sendo cina Manoel fiodrigues d'Oliveira, por alcunlIa o jJJedico do
depois u\)gtituiL1a pela do nleool tbereboni.inado e final- l'u.iuco. \ ide JJleeticos.
mente pelo g(lZ hytlrogenil) em virtude d'um contracto cele- Para combatei-a appareceo logo depoi a Palmatoria Se
brado cm 30 de março do 1861 entre o presidente ela pro- manal, e cripta pelo padre José Antonio Ferreira da Cruz
vincia entfto o dr. João Sil\'cira de Sou a e os americanos Tesinho, bomem babil, porem muito satYl'ico.
Sil\'estre Battin e l\lal'cu Williams, 1elo que foram obri· Vieram tambem para:J :lrena jomalistica o Amign do 90
ga~os a manter 00 combnstorc pela quantia annaal de ?nem, redigido pelo advogado João Chrispim Alves de Li
20:0001~OOO reis, isto é, por tanto quanto despendiam o. ma: a 1Jlinerva por Davitl da Fonseca Pinto: o Censor pOL~

cofres publicas com 17ft. lampeões com ::I do :llcool, já João Antonio Garcia d'Abrancbes em 28 de fevereiro de
dito. '182;): o LÍHlos da Lei em 182n pelo dr. Manoel Ot.lol'ico. .

Em 1(> de fevereiro de '18G3 primipiou esta illominação Mendes: o POl'arlué, a Cigarra, o Pltaról Uaran/wJlse em
no tempo da :Jelministr:lção uo clezembargauor Leitão da 1827, por José Candido de i\JOl'aes e Silr3, muito ha!.lil, e
Cunha. - , ' liJador incan~arel n'csse jornal que exerceo, como nenhum

Cedendo os americanos Battin e '!arcos o seu contracto até boje, imffionsa inOuencia na província: a Bandurra em
auma companhia foram approvados a sua encorpo ração e 1828, a Es/rella do Norte do B?'a::.il, 1829 a 30: c oSe
estatutos pelo decreto n° 3009 de 2!,l. de novembro de '1862, manan'o Of1icial cm 1830.
sendo a contracto firmado em 19 de março de '1863, e As im andou a impr nsa per'íotlica sem diO'erença notavel
n'es e me.mo dia postos em execução os seus respectivos na maneira de e crereI', qoa e sempre muito desabrida e
estatutos. inconveniente, até à revolnção de 7 de abril de 1831, em

Opresidente d'então julgou ainda acertado expedir, como que os negocio publicos tomaram nora face.
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Agitado todo o Brasil com as ideias de federação, que Em !839 a ,1850 appareceu e viveu a Revista redigida
grassaram n'csse tempo, a imprensa aqui tornou-se essen- por Francisco Sotel'o dos Reis, jornal que sempl'e primou
cialmente reyoluoionaria e ptopagaclora d'ideias subversivas pela moderação de il1eias, pelo apurado da frase, e pelos
dà ordem sooial, sendo o Phm'Qt o escl'ipto rnais notavel da principias de ordem, que incessantemente pregava.
epocha, o qual ja se havia anteriormente distinguido pela A Chronica e a Revista sempre estavam em lucta, po·
vehemcnte opposição ao governo provincial, e {aliava então rem foi essa a epoeba mais brilhante da nossa imprensa:
a linguagem do mais exal~acJo tribuno. descutiflln, argumentavam, não se poupavam fls vezes epi·

Até certo ponto os desvios da irnpr~nsa achavam deseul- grammas e satyras de parte a parte, porem nunca jogaram
pa nos abusos da auctoridade, porque o marecbal Costa as armas do insulto, da diffamação, e da calumnia.
Pinto, quando na presidenda, manaou recratar e assentar Appareceram depois o Sele rLe Setemb1'o, a Ch1'anicados
praça no corpo de artilheria ao redactor do Pharól, só por Ch1'oliistas, o Amigo do Paiz, o Leg<tl1'sta, e outros, escl'ip.
que fez reparo n'um artigo moderado e respeitoso, de se tos sempre com muita acrimonia.
não dar publi(jidade ao expediente do governo I Em '17 de dezembro de 18Q,O desappare(jeu a Chronica

Não foi este só o unico attentado, qae praticou cootra a J11aranhense por grave injustiça e notavel ingratidão do par·
imprensa, porque á typograpbia nacional deo elle ordem tido liberal para com seo tão distincto defensor.
para não se publicar o Despertador Constituciona.l, (visto Foram apparecendo à Jorn.al i/1aranhense, em ,18M a
sr.)' seu redactor Manoel Odorico Mendes, deputado á assem· t8f.d, depois- sl1bstituido pelo Publ1'cc6d01' Ma1'anhense des·
bléa gel'al legislativa, e não podendo os offendidos (jhama- de 181l-2 até hoje, ambos officiaes: a lmlJrensa, em 1847,
lo á fesponsabilidade, cnmpria-Ihe evitar por um lado, que pelos drs. Fabio Alexandrino de Carvalho Heis, Antonio Re·
não ficasse sem desagravo a honra do cidadão, e Qor outro go e outros: o Observador, 18/.1-7 a t8~,9, fQndado e redigi·
lado, que a constituição não fosse violada.» do a principio pelo dr. Candido Mendes cJ'Almeida: o Es· •

Acalmadas as desordens, que se seguira'm á revolução tanc!m'te, jornal do [Jartido Est1'ella, de 18!c.8 a 1855, re·
de 7 de abril, começou o espirito publico a reagir contra digido pelos drs. Eduardo ue Freita_, .lo é da Silva Ma)'a,
as tendencias anarcbicas, surgindo então com caracter mais .Toão Bernardino Jorge JaDior, Pedro WCDlISCOp Cantanbede
brando e social o CUllstitucional, redigido pelo dr. Odori- e outros: a Conciliação, 18M, redigido pelos drs, Francis·
co Mendes e Francisco Sotero dos Reis. co de Mello Coutinho de Vilhena, Antonio Rego, e Antonio

Em 23 de agosto de t822 appareceo o 1° numero do Henrique Leal: a Moderaçüo, -18;';7 aGI, funuado pelo dr,
Brazileiro, periodico bebdomadario, redigido por João José Joaquim Ferreira Valle, c por elle rel1igiuo por pouco

. Francisco Lisboa. . tempo: o Jornal elo Comrnercio, 1858 a 18GO, redactor
N'esse tempo combatiam cm campo politico a favor do 'Í'hemistocles da Silva Maciel Aranba: o Globo, I852 a 1859,

governo o Publicadol' 011ic'ial, e o Constitucional, e pela redigido por Joaquim Corrêa Marques da Cunha Torres e de· '
opposição o iUeJ1tor L~'beml e o Escudo da Verdade, 'cor- pois pelo dr. Ant~nio Rego: o Diario do Mamnhão, 1855
rendo tedos parelhas na exaltação d'ideias e no c1esabri- a 1858, pelos drs. Antonio Rego e Antonio filarque. Ro·
menta da linguagem. drigues: o P01'tO Fnmco, 1850 a tH, pelos drs. Henrique

O lJrazilei1'o alistou-se sob as bandeiras do Pharól, cuja Roberto Rodrigues e João Bernardino Jorge .Tunior: aNova
publicação estava interrompida por se achar foragido e per- Epocha, 1856 a 1860, redactores drs. 1\Janoe1 Morllira
seguido o seu redilctor, e n'esse triste estado falleceo as 11 Guerra, Luiz Antonio Vieira da Silva, e o cirurgião Jose
e meia horas da manhã de 18 de novembro ue 1832, con- Silvestre dos Reis Gomes: a Sitl.l,açãO, 1863 a 1870, com
tando apenas 25 annos de idade. muita interrnpção, fundada pelos drs. Heraclito Graça, Luiz

João Francisco Lisboa, amigo de José Candido, e depois A'ntonio e major' João da Matta de Moraos Rego, e final·
seu cunhado, assentou logo de fazer cessar o Brazilezro, de mente pelo dr, Fernando Vieira de Souza: o. Correio d'lll'
que apenas baviam sal:lido H, numeros, para continuar a pu- liuncios, em outubro do 1851, que depois cbamou·se Canso
blicação do Pharàl Maranhens~ (a5m de trazer sempre vi- t1:l'ucional, de IBM a 181:>6, redigido por Francisco Sotero
va a lemurança de José Candido», o qae cnmprio até 29 dos Reis, ambos propriedade do capitão Manoel PereiraRa·
de outubro de 01833, em ,que foi descançar de tão arduas mos; (I Paiz, 1863 até hoje, fun'dado .e redigido pelo cio
fadigas na fasenda de SROS paes. dadão Themistoéles da Silva MaGiel Aran'ha; a Tn'blma, de

Em 3 de julho de 01834 appareceo o 1° numero doEcho epbemera duração duraate a administração do sr. dr. Souza
cloNorte, sendo seu redactor o mesmo João Francisco Lis- Carvalho; o 'Conservado?', redigido pelo seo proprietario o
boa, então um dos cbefes do partido liberal. cidadão Hicardo Alves de Carvalho, que depois mudou·lhe

N'esse tempo para combatel-o appareceu o P'l~blicola, e o titulo para Conslil'ltC1'Onal; o Argos Ma1'a 1lhense, orgão
logo depois em ,1838 o Investl~gador i1faranhense redigido da projectada assembléa Constituinte, de ephemera dura·
por franeisco Sotera dos Reis, e o Cacambo por Luiz Car- ção, dorante o tempo do presil1ente Azeredo Coitinho: o
los Cardoso Cajneiro, que sempre estiveram em polemica. F'l61'lt'ro em 18G6: o Dissidente, redigido pelos drs. Fabio

Em ~ de janeiro de.. 1838 par;) substituir o Echo clo No".- Alexandrino ae Carvalllo Reis, João Pedro Dias Vieira e
te João Lisboa publicou a Ch1'onica 1I1amnhense, onde es- outros: o 28 de .h~tho: o 1l1amnhão pelo dr. Fernando de
crevco artigos elegantes, muito bem pensados, e principiou Mello Coitinllo de Vilbena, na administração dõ sr. Figuei·
a criar esse nome, que depois tanto avultou na nossa im- ra de Mello: a 17el'llade ero 18M" pelo sr. A. J. Ferreira
prensa jornalistica. de Carvalho, e a lJ1Jurmutu lJ!Jaranhense, jornal jocoso.
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Não podemos guardar a 0rdem .cbronologica por falta de drs. Maia e Theopbilo, do pharmaceutico francez Luiz Bot
esclarecimentos, pois de muitos d'esses jornaes la não exis- tentuit e d'outros, a qual cl1amou-se Associação Philoma.
le um só numero. t1'ca, e publicou um jornal, que foi tambem de pequena

Odever de chronista, embora obscuro porem sincero, duração.
nos obriga e com bem desgosto a dizer, que depois de Em i842, publicou-se n'esta capital o lJ-1uzeu Maranhen
t8~O a nossa imprensa periodica decabio da altura a que se se,. com estampas littographadas por Domingos Tribusy, ci
havia elevado nas discussões politicas para chafurdar-s~ no dadão romano e recentemente cl1egado de Pernambuco,

. mais immundo e fetido lodo de corrupção, esquecendo in- e actualmente brazileiro naLuralisado e lente de dezenbo no
teiramente o nobre fim para que foi instituida, ou a sua Iyceu maranhense.
missão civili ador:J, e :Jssim permaneceo por muitos annos. Foi passageira a sua vida.

Merecem especial menção n'essas luctas inglorias o Glta- Publicaram-se apenas quatro numeras caD;! estampas re-
jájára, o Caboclo, o P1'capau, a iJlala.']ueta, o Ca'ruru, o presentando Orlando fttríoso, João de Dan'os, pad1'f. An
Patusco, o A"orrague, a Matraca, o Ar're'-irra, a Voz do tun.io V1'eir-a, e Catharina Woord.
Baca.nga, e muitos outros. Parece incrivel não existir collecções d'esses jornaes, e'

Não havia nem consr.iencia e nem pudor nos aDctores ele por mais exforços de nossa parte não pudemos descobrir
Ião vergonhosos escriptos. actualmente um só nomero de qualqoer d'el\es.

Infelizmente, de vez em quando, ainda le"ant3-se dos Depois d'isto, em varias annos, tem apparecid.o jornaes,
charcos, onde nasceram e tem vi\"ido, entes perdidos intei- que se dizem Iitterarios, de varias t3manhos, porem foram
ramcnte na o-pinião publica, encanecidos no crime, no 'furto todos ephemeros.
no roubo, e ();"IS arLim3nbas, cheios de vi cios e de necessi- Em 1852 o commendaclO1' João Francisco Lisboa princi
dades, empunham em yez de penna o estylete do sicari0, piou a puhlicar o seu Jornal de Timon, publicação mensal,
tiram tla imprens:J não um jornal e sim um patibulo, e ahi que desappareceu, depois de muitas interrupções, em, . ,
vão de dia para dia sacrificando por éspeculaç50 mercan~il 1858.
asangue frio, barbara e cruelmente, ora os cidadãos, que fo- Em 1. 0 de setembro de 1867 appareceu o Semancwio Ma·
gem d'ellcs como outr'ora se fugia dos leprosos, ora uma 1'al1hense, qoe durou até 8 de set~mbro de 1868.
família inteira, uma esposa virtuosa, uma joven innocente, No interior apenas Caxias e Codó tem tido typographias.
ealé como as hienas, ja c:Jnçados de tanto assassinar a Eib Caxias publicaram-se a Chronica, o Dr'ado de Ca-
honra f) o credito do vivos, It.i vão nos cemiterios desen- xias, a Imprensa Ca:úense, o Phm'ól, o Povo, o Justicei
terrar os mortos, e expô!' li irrisão publica as tristes ossa.- 1'0 (jornaes politicas) Tulipa, a Rosa, o lVladborndo, o Es
lias dos progenitores de seos desafectos I pelho, o Jornal de Cax/:as (liLterarios e politicas) o Alburn

Ab Ia nossa penna recusa-se até a mencionar-lhes os no- Caxiense (litterario e commercial) e finalmente a llfa1'1no-
mes, já castigados e execrados pela opinião publica I ta Caxiense (jocosa).

Alem d'cstes contam-se mais os seguintes: "o Codó sahiram á luz da publicidade o An'staroho e o
Jornaes religiosos.-O Clwistia111'S1n0 em 1854, redigido Corfo (politicos).

pelo conego dt', Manoel Tavares da Silva, e frei Vicente ue No Coroa tá destriblliu-se o Coroaten3e, impresso porem
Jesus, o Eoclesiastico em '1862 pelo conego Raimundo Al- em Caxias.
ves dos Santos, a Fé em IBM por varias sacerdotes e a Actualmente os jornaes, publicados n'esta capital, e que
Nação em 1.8G9. merecem ser mencionados são o rubl icaclor, o Paiz, o U-

Jornal juridico.-O Fontm, dedicado aos interesses .iu- beral, redigido pelos drs, FiliRpe Franco de Sá e outros; a
ridicos, em 1862, redigido pelo major João da Matta tle Actualidade pelo major João da Malta de l\'1oraes Rego; o
Moraes Rego. Constit'uciollol, o l'eleg'ralJho pelos drs. Joaquim Rod i-

Jornaes litterarios.-Alguns estudantes do Iyceu funda- gues de Souza Filho e Raimundo Abilio Ferreira Franco, e
ram em 1844 uma associação, a que tambem pertebcemos, finalmente o Artista publicado no Rio de Janeiro, redigido
a qual criou e publicou o Jornal da Associação Utle1-m'ia pelo tenente-coronel do imperial corpo d'engenlJeiros Fer
de que foram redactores Luiz Antonio Vieira da Silva, Au- nando Luiz Ferreira, e seus tres filhos os drs. Miguel, Luiz
gusto Frederico Colin e outros. e Joaquim Vieira Ferreira,

N'este jornal, e 00 n'rado de Caa;ias, redigido pelo dr. E' dedicado <i industria e principalmente ás artes.
Candido Mendes d'Almeida, foral1 publicados os primeiros Ja conta tres annos d'existencia, e _principiou a sabir oes-
versos de Gonçalves Dias. ta capital, porem como se mudassem p.ara a côrte tres dos

Aeste jornal substituiu o rirchivo, redigido pelos drs. seos redae.tores, continuou então a sabir de lá, e a ser aqui
Alexandre Tht:ophilo de Carvalho Leal, Raimundo José Fil- destribuidg.
ria de MaLta·, Antonio Carneiro Homem Souto-Maior e Oll- Inàj atu.ba. -Vide Anajatuba.
tros, Independencia. -Proclamada a indepeoden-

Depois do desapparecimento deste periodico, que teve cia do imperio em 7 de setembro de i 822, com o fim de c;oad
bem curta existencia, surgiu fI luz da imprensa a Revistei j uval' os exforços elos maranhenses anciosos de adherirem a
Universal Maran!l.ense, redigida pelos drs. A. T. de Car- este movimento patriotico, 00 dia 26 de julho do anno
I'alho Leal, e A. Rego. seguinte perto do ponta da corôa de sotavento, proximo á

Creou-se antes urna sociedade litteraria, á exforços do barra, fundeou a náo Pedro primeiro ao mando de lord

..
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Cocllrane, ql1cimmediaLamente se dirigiu por um omcio a Só na Ilha do _~1aranhào existiam doze llil indios tllP)'
D. Ago~tinhf) Antonio de Fnria, commandaoto das forças Ilambas distribuidos em 27 alJeias, segundo diz C. d'Abbc·
portugoczu3, propondo·lbe meios brandos e honrosos pa- ville, e apenas sabemos dos nomes de quatro d'entre alies
ra quo o proclamasse a independencia sem eITus50 de san- Juni1JG1'i10, .ICl1'WVal'em, T1'mbó, e 19a7Jó. Posteriormente
g'oe. . estabeleceu- e outra ebamada-Petl'l'as 1'l?rdes--junLo ao for.

No dia seguinte foi a banIa a junta gO\'ernativa cumpri- te de S. L'Ui~, por suggest.ão elos francezes, Lliz o commen·
mental' o lord, e então elle lhe fez sentir a conveniencia de daelor Lisboa, que queriam tel-os visinho-s afim do sorem
proclamar-se a independencia logo no outro dia, pelo que por ellüs auxiliados nas uas obras e traba:lw'.
convocou uma camara güral para as 10 huras da manbã 00 Em l'apuy-tapera ha\"iarn dez aldeias e em eUIII(tn onze,
palacia do governo. . O general fraocez Ha\"élrdiere, muito amigo dos tl1pYllam·

No dia designado, 28 de julho, procedeu-se a este acto bàs, só ponde coo eguir, quc 2:000 iodios da ilha e 600llo
grandio,o, priocipianllo ás 1'\ boras ela manhã, e acabando Cuman se armassem cautra os cus figaLlaes inimigos os por·
depois LIa meio dia com as salvas do estylo. (Vide ílisforia tuguezes.
da independencia do Maranhão pelo erudito e talentoso Por este numero se conhrtce, que anuou mnito e;,agCl'a·
dr. Luiz Antonio Vieira da Silua.) uo o padre Antonio Vieira !las suas-Vozes sau,rloslIs-quan·

Foi a bandeira portugueza arreada pelo tenente Grenfell. do aprp,gllou a existencia de grandes cidades d'indios nos
e içada a brasileira, ja decretada em 18 de setembro Lle -1822, desertos do Pará e 1\1ar:.1OI1'ío.
(Vide Narrativa de serviços preslwlos pelo almirante con- As primeiras tentativas para a pacificação dos indigünas
de de Dunrfonafd. Londres 1850). são di\'ídas aos quatro 'apuchinllOs franceze~, de ql1e era

Foram estes serviços remnnerados com o titulo de mar- superior frei CI::lOelio d'Abbe' ille que, a instaocias de Hasily,
quez dI) Maranl1TIo, qne, «COf11.0 memoria de tão illu tres vieram na expedicrão ele Ruval'cliere.
feitos» lhe conferiu D. Pedro 1, em 25 de novembro do Com ii retirada do::, francezes foram e<:sn tcntnU"ns conti·
mesmo anDO. nuadas, com mais lJ1ethodo e [Jro\'cito, [lolos je, uit.as i\l~moel

Foi a illeia, (concordamos com o douto 501'. Varnbagem Gomes e Diogo Nunus, que ,-iuram dI.) Pcrllarnbúco com
pago 4,38 tit. 2°) a palavra, o verbo, quem snjeitou o nOl'te Alexandre de Moora.
do Brasil: não roram as forças que obedeciam ao almirante Sendo dois apenas os mis ional'ios para tantos in(ligenas,
Cockrane, pois as costas do Brasil são tão extensas, qne o corno fizemo \"êr no principio d'este artigo, diminuiram o
Iruperio não poderá jamais ser bloqueado pela ma!or esqua- oom.ero elas aldeias, fizeram [Jo\"onções maiorc" erigiram
dra do mundo. igrejas onde podessem administrar sacramerltos, ensioal'l1ou·

A assernlJléa provincial pela lei n. t ,I de 6 de maio de trina, e d'ahi llerramar a brilbante luz da nossa religião.
.1835 declarou feriado o dia-28 de Julho. Como eram dextros _na lingua do;; 1'u7J,ljnwnbás, diz opa·

Indios.-Longo por demais é este assumpto para elre José de Moraes, com a pala\TCl, com o 'xeIUplo, e com.
ser aqui tractaclo, não só como desejaramos, mas tambem as ideias fizeram muitas aequisições e em pouco tempo,
como elle merece. ./ Todos os dias pela manbã o á tarde, lembrados elo amor

Sel'ia nccessario occupai' um volume, e ~ettermo-nos em qoe o divino mestre mostrou ús crianças, reuniam elle es
largas questõe.s, que iriam sem dmicla de encontro ao eo- ses innocentcs em soa igreja, uhi lbes ensinavam orações, e
cargo de simples GBronista, que expontaneament~ adopta- juntos rematavam es1as lições rosando a sal\"B raioha eobem·
mos. 'dicto.

E demais, seria repetir aqui o que anJa e::;palbarlo em Nos domingos .antes da missa re:avam algumas orações,
varios artigos da presente obra, especialmente no artigo 60- ouviam a cxplÍl:açITo elos lIivinos mistcrios, as.sist.iam ao in·
vel'IIO, em \"arios apontamentos biQgraphicos do muitos ~- crueoto saerioéio.do Corlloiro Imaculado, e às \ezes ás pro·
vernal1oros f~ c,apitües-generaes, os qL1aes podem ser (;oosol- cissões acompanbadas de muito bom 'e ajustado som dacha·
tados pelos curioso. mmellás.

Limitamo-nos apenas a aecrescentar aqui o que nJelles São estas aldeias as missõe , que mereceram muitas ato
nTIo podemos escre\;er por ser alheio ao objecto, que eotão teoc.Líes e graças da porte dos soberanos.
tractavamos. Por cart.a regia do 2,1 de outubro de 1Gi'.i2, dirigida ao

É ger'almente sabido, que andavam erraotes pela Terra padre Antonio Vieira por el-rei D. JoTIo IV, foi co[]cellida
dI? Santa Cruz alguns centos ele mil sel\"agens, quaodo Al- aos paures jesaitas, que viriam o'esta alLleia, autorisação de
vares Cabral a descobriu, e como n'esse tempo se pensava, solicitarem dos governad9res toclo o auxiJio para cstabele·
que a America esta\'a unida á tndia, lhe deram o nomo lecimento d'outras missões e [Jl'BgaçITo do Evangelho.
d' lndias Occidentaes. Assim caminhando esses sacerdotes a pé, por veredas

Estes individuos estavam di::;triboidos em muiti1s tribus, asperas e não trilhadas, com a cruz pendente do pescoço
hordas, c nações, que se entendiam por varios e differen- como poderoso escudo contra todos os milles, arrimado a
tes diale(~tos. um bordão de peregrino, com o bl'Bviario debaixo do braço,

N'esta provincia iJaviam as nações dos lupynambás, ta- o pensamento em Düus e o coração abrasado de fé, canse·
plt,ljas, tabajaras, lamammúeses etc. etc, sempre em desa- guiram n'aquellas eras remotas pacificar numerosas tribl1s,
brirla e croel lueta entre si, sem tregoas e sem descanço, moitas das qoaes vieram assentar nas margens dos di\"arsos
sem piedade e sem relnOI'SOS. rios os seus aldeiamentos.
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Assim se f ~ram as aldeias de flfa'raeti, de Carará, de ./as(311h, onde existia um sacerdote, porque não dispunham
S. José da Doutrina, de S. Aliguel, na margem direita do de muitos para tel-os empregados em varias_localidades.
Itapecurú, de Guanaré, na margem esquorda do mesmo rio,' Não annuindo a isto a camara, combinou com os frades
de S. lona de Córles na bahia de *Cuman etc. ele. do Carmo, que á referida aldeia iria um padre d'essa reli-

Aprimeira missão, que foi fundada, cham:lva-se Ucágaa.- gião, U1nil yez por mez, celebrar missa, e na qóaresma iriam
ha, onde foram aldeiatlos com os da ilha tio Maranhão os religiosos bastantes para confessaI-os, desobrigaI-os, e ansi
indios, que tinham vindo de Pernambuco na armada de Ale- nar-Ihes a doutrina debaixo de retribuição pecuniaria.
xandre de l\1011ra. E' filcto sabido as continuas questões, que reina\'am entl'e

Como esta aldeia tive.se de ser a norma das outras n'ella os jesuitas e os antigos moradores d'este E~tado.

estabeleceram todos os mais costumes, que podessem ser- Os jesuitas mostravam-se accerrimos defensores dos in
vir de exemplo aos visinl10s e de edificação aos estranhos. dias, propugnayam pela sua liberdade, e instrucção, porem

lIIudaram-lhe o nome para a aldeia da Doutrina, e boje essas dedicações nem sempre infelizmente eram verdadei
chama-se Villhaes. Viviam tão tranquillüs touas essas tribus, ras e sinceras, porque elles, como os mais moradores, qqe
nem mills se ouviam fallar das atrocidades e malencios dos riam ter pal'te na di\ isão dos índios aprisionados na guerra,
indigenas, quando em '1698 appareceram nas margens do e pelas bandeiras de horrorosas C? saoguinarias recorda
Mearim e Itapecarú numerosas bordas, fazendo roubos e ções; LJnbam aldeias onde se executavam severos regala
derramanuo o susto entre os paciQcos habitantes d'esses lu- mentos; e obrigavam os indios a trahalbar coo tantemente
gares. na lavoura, na pesca, na caça, na navegação, emfim em to-

Desconfia-se que \'ie~'am correnoo uo Rio-Grande do Nor- dos os lllistere~ da vida.
te, quando como invasores assenborearam-se do Assú, e /'0_ E' verdade, que em geral não empregavam crueis casti
ram per eguidos e vencidos por Amaro Vell1o, o capitão-mór gas então muito em uso, e que muitas vezes embrenbados
dos indios da Pal'Oahiba com os seus companheiros, por um pelos mattos, soffrendo fomes, privações, miserias, e neces
corpo de paulistas, que marchou do rio de S. lit'éIOCisco, sidades arriscavam sua existencia, e muitos a perderam,
epor um contingente de tropas de Pernambuco, sendo intei- procurando uns levar sinceramente a luz dh religião a esses
ramente paciOcada em 16D9 no tempo do governador Ber- selvagens, e outros fazendo parte de bandeiras ou expedi
narrlo Vieira de lVIello. ções,. ordena'da. por governadores e até pelos Geraes e Vi-

·Para expellir do Maranhão esses amotinadores foi neces- sitadores de sua Ordem.
sario Vil' da Bahia um importante soccorro. . Não nús fascina nem o cego fanatismo por essa Orrlem re-

h camara municipal em 26 de ,maio de .1092 disse a sua ligiosa, que, apezar de todos os seus erros, prestou muito
mageslade, «que havia 22 annos o govcroador d'então Anto- bon. serviços, corno outras, a esta capitania, e nem tam
nio Coelbo de Albuquerque, com o parecer do superior das bem esse adio gratuito, que boje é esrecie de moda, luxo,
mis õe , concetleo :i camara de S. Luiz lIns casaes de indi- e iJlé vaidosa o tentação.
os [arras, vindos do se rtão, para que os aldeas e, O%esse Escrevemos sempre guiados pela imparcialidaue e esela
doulrinar, e sustenta:-se, sendo (JS indius applicados para o recidos por documentos e actos desapaixonados 'd'aquelles
serviço tia Cilmara nas obras publicas, pagando-se-lhes seu tempos.
trabalho, na forma cosLnmada. Para provar a grilve accusação, que açabamos de fazer aos

IN'esta po se esteve a camara até :1688, em que, confor- jesuitas, basta lêr-se a provi ão regia de 7 de abril de ,1726
me ordem regia, intenton-se alterai-a, porem acamara re- determinando o governador do Maranhão, que de cada urna
presentando ao governador Arthur de Sá de Menezes, e ou- das entrarIas ou expe8ições, que .e fize~sem ao sertão se
I'ido o missionario, manelou obrestar no intento de ser de- déssem trinta ou quarenta escravos para o serviço dos col
morida a posse, em que e acbava d'esta pequena aldeia ta, legios e fazendas da companhia de Jesus, em rasão da gran
campo ta tle H> indios e algumas indias.» de (alta, que tinham de e~cmuos, conforme 1"epresentou, o

Acamara desconfiatla d'esta posse com tão pouca segu- Visitador geral da mesma companhia.
rança, pediu a confirmação d ella. O abuso do poder, empregado contra os iudios por al-

Ainda descobrimos, que em l) ue janeiro de 1692, na guns missionarias imprudentes, fez com que fosse publica
Ci1sa da camara de S. Lui%, estando pl'esentes o juiz pela do, por meio d'um bando no dia 23 de junl10 de 057, o al- .
ordenação e mais cnmaristas, se mandou lavrar por termos vará de 1 de junho de 17:)5 tirando o poder temporal dos
eentendendo-se com o superior da missãe's, João Filippe missionarias sobre os indios aldeiaào '.
<sobre a administração no espiritl~al dos indio da aldeia Não foi oblldo pelos antigos moradores do Maranbão este
de S. Gonçalo do Tibiri, pertencente Ú camara desde a era Lriumpho c.om facilidade: pelo contrario decorreram muitos
do i671 por conce são de tod()S o gorel1oadores e capitães, annos, appareceram graves contestações, houveram moitas
generaes,» e pediram, que como em todo este tempo elles representações á côrte, que ora apoiava os jesuitas ora os
padres lhes l1aviam admir.li trado os sacramentos por man- seos adversaria, ja expedindo ordem n'um sentido e já em
dado e ordem da camara, desejavam agora, que elles tam- outro inteiramenle diverso; deram-SI:: tumultos, e até der-
bem os administrassem como faziam aos mais indios. ramou-se sangue do patibulo abaixol

Responderam os revus. padres que ó o fariam se os or- Finalmente publicada a lei da liberdade dos indios, con-
ficiaes da camara lbes concedessem tanto o d9minio espiri- siderados escravos desde o descobrimento do Bl'azil, o ca
lual como o temporal, aUm de podel'm levar os índios a S. pitão general do Jaranhão dirigia ao governo da metropo-

Dicc. Vl. 1-41.
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le o seguinte omcio que pela primeira \"cz sabe impresso. Uma testemunha oceular n'um manuscri~, que possui·
JIlm. e Exm. Sr.-A lei que sua magestade fldelissima mos, assim descreveo a publicação d'este alval'á.

foi servido mandat' publicar declarando por livres os indio' «T~nr:lo chegado á mfio de Gonçalo Pereira Lobato eSou·
deste Estado, e consequentemente todos os descendentes ~a no dia 23 de junlJo, vespera do sagrado percursor de
das indias, que são cafuzes e mamalllcos, teve o seu devido Cbristo ,Nosso Hedemptor o Santo Baptista, que n'esta cio
effeito sendo aceeita nesta capitania dos seus cham;Jdos se- dade é muito festejado com muitas fogueiras, foguetes, (,j.

nhores com aquella promptissima e resignada obediencia (le ros e' outros festejos :.i noite por toclas as roas estrondo·
fieis vassallos; e ao mesmo tempo d'aquelles, até então e - sament.e, n'esse dia sem reflexão mandou elle noticiar a
cravos, com o maior festejo, dos quaes se vão dêlDdo mui- som de c:lixas, pelas ruas, cantos, e praç.as publicas a dita
tos aos mesmos moradores, que como amos se ohrigam por lei sem reflectir, que aqnella lei, prejudicava gravemente a
termos a pagar-lhes os seus salarios, e augmentando as viL todos os habit:lntes deste E 'tildo reduzindo-os ao miseravel
las e lugares com outros, adjudicando-lhes terras em utili- de pobresa e indigencia, por quanto todos os qne possuíam
dades propl'ias para as SUilS culturas e dos seus descEnden- escravos pilra o seu serviç6 ficavam sem um só para lhe ir
tes em conformidade da lei respectiva, e do acertac1is imo buscar um pote de :lgua, e sendo esta 'perda t50 gerill a to·
directorio do capitão-general do Estado. N'este seja-me li- das as casas, que ~llgumas bouve que possuindo centos de
cito expôr a vossa excellencia que é o dito c:lpilfio-general escraros llJes n50 ficaq nem só um, e que sendo isto com·
o unico que chegou inteiramente a comprehender as poliU- ml1ITl a todos, a perda elos bens se fazia sensivel e poderia
C:l5, com que ás religiões procuravam conservar os indios f'acilm0nte inr,itilr em :llguns genios furiosos impulso de
das aldeias na ignorancia cle inexplicavel valo~ dos interes- mover algum:l rebellião, e que um dia, como aqnelle, es·
ses, que dos sens trabalhos lhes resultava augmentanrlo d'es- trondoso e sem suspeita se fazia pl'oprio: porem a canoura.
ta fórma o seu.puder f} abatendo-Ibes com a pobresa, a que cle GOtlplo Pereira n50 o moreu a esses discursos lembran.
os reduziam, os pensamentos das proprias riquesas que os cio-se omente, que os portuguezes. senão preoccupam mais
chamados missionarios arrogavam a si, extraiodo-:ls tlaquel- do que em sentimentos nobre" e que :llIlam tanto a seus
les miseraveis, os quaes agora eru bl'e\ es annos conhecerão oberanos, que antes pre am seI' pobres nos seus dominio~,

o bem que se Ibes segue de sua m<Jgestade conferir-lhes a do qlle ricos nos dominios estrangeiros, do que é prova a
admioistraç,ão e jurisdição temporal, transmittindo-so a es- fiJelidade dos habitantes do Maranhão e Pernambuco, que
piritoal :lO ordinario, não entrando em duvida, que com a tendo expnl ado os bollandezes dos seus flaizes sem auxilio
duas CO(iJsenam as mesmos religiões êm um tiranico capti- algum da Eoropa, tanto que virom restaurada suas terras
veiro aos ditos indio.; do qual livres e senhol'es dos eus deram logo obediencia a ~eu legitimo rei e senhor natural,
havere se far:ío cpulentos e a SLTU magestade augmentar50 acção que é impaga\el: o que na realidade assim é porem
as suas reaes rendas com os precisos elfeitos qllo domi- não deixa de se fazer conhecer, qoe a demasiada candura
nam: e senuo este serviço qne o dito capitão-general renele de Gonçalo Pereir;} possa parecei' ignorancin, o ql1ll noqoel.
n sua magestade tão incomparavel, tambem o é a impacie-n- les tempos dourados não de..-e admirar porque os 1m ilei·
cia com (tue as mesmas religiões conbecom, agora de arm:l- ros ainda não liam as obra ele Voltaire, nem cio AIJbade
(las e descobertas, as snaê farisaicas maximas, percebenuo Reyn:ll e de sous dospresiveis sectarios.»
muito bem que sua magestacJe tem no seu real serviço quem Por outro a"'ar~ de 7 de junho de Onn flara reger os in·
se não deixe corromper, como se praticou com aquclles, dios, ja libertado, su<J magestade estabeleceo uma forma
que não executaram as antigas leis, sendo dominados elo:; de goverpo temporal, certa, invariavel, e accommodada aos
que então os subornavam e agorn 'Continuavam em fazei-o seus costumes no que fos e rasoavcl, licito, e honesto para
ao ouvidor Diogo da Costa e Silva. . chamai-os mais facilmente ao gremio da igreja, ficando pro·

Foi porem Deos servido guardar para o reinado de um hibido a todos os ecclesiasticos, sobre tndo aos da campa·
monarcba tão pio a eITectiva execnç,ão de restituir tantos nhia de Jesus, o ingerirem-se no govel'Oo temporal dos indi·
milhares de indios á sua liberdade: e pôr em pratica uma os, ja por ser-lhes isso prohibido por direito canonico. ja
materia tão delicada e das mais importantes consequencias, por força (le voto, e finalmente pela bumildade incompali·
e pilra a do meu capitão-general a feliciàade de executar vel com I) imperio d:l jUI'isdicção civil e criminal.
aquella s:ll1ta lei com o erreito de red,uzir ao opult::nlo um Lan(!on logo o governo suas vistas para os estabeleci·
tão abatido e pobre E tado, e em mim ultimamente o per- mentos ou aldeias dos indio , mais conbecidas pela deno·
miLtir-me a hohr:l de ser executor das snas reaes ordens minação de missões.
pelo expediente do mesmo capitão-general, ao qual devo o Estas mi::; ões, quo já tinham suas igrejas, todas do pa·
acerto das minhas acções, e a mesm:l infinita bondade as- droado de N. S. Jesu-Cbristo, e casas pilra resirlencia dos pa·
sistil'-me com forças para servir ao mesmo senhor cOlO amor dres missionarios, 'que ao pMer espiritual reuniam ajllris,
(le fiel va saIo seu, tão somente em 'quanto me n:ío julgar Llicção temporal, foram, em virtude da lei de 7 de junho de
inutil no emprego que nesta capitani:l oceupo, serrindo-se ,I ivn, que proclamou a liberdade dos indios d'este EslaJo.
v. exc. de pôr o sobredito na real noticia do sua magesta- erectas, em conformirlade do qne n'elle estava disposto,em
de. I'illas e lagares.

Dzos guarde a Y. exc. &c. Maranhão W de novembro de Chamaram-se villas as que tinham o numero de 150 mo,
18ni. Exm.. I'. 'I'homé Joaquim da Costa Corte Real-Gon· radores, ex.igido pelo ~ 2') cio regimento das missões, e 111'
'alo Pereira Lobato e Souza. !Jr;Lres as aldeias mais pequen:Js.
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Publieada es a lei em 30 tle junho de 1757 na capitania Ille pozesse promptos os parocbos para todas as villas e lu
do Maranbão, e o alvará de "j de junho de '1755 abolindo gares, e determinou ao ouvidor geral, que se dispozesse
ajurisuicção temporal, que os missionarios exerciam sobre para awmpanhal-c afim de assistir com elle ao estabelecimen
os indios de suasnldeias, não se quizeram estes padres su- to da§. ditas villas.
geitar a servir de parochos nas suas antigas missões, pro- A direcção temporal dos indios passou nas villas para os
testando violentamente pelo esbulho, que lbes faziam de , ~l- juizes ordinarios, que de preferencia devi'am ser índios.
as propriedades, onde go\'ernal'am como senllOres absolu- os l-uga1'p.s govern;l\ am os seus respccti \'os Principaes.
tos, e não desejavam a inspecção e fiscalisação do poder Odirectoria, porem, expedido no Pará pelo capitão gene-
episcopal. ra\'[i"rancisco Xavier de Mendonça Furtado, em data de 3 de

Estes fa(;tos se deram lI'esta sorte. maio de 1757 e appl'ovado pelo alvará de 17 de agosto de
Em ,13 de abril ue '1757 reonio-se a jonta das missões no '1758, l:l'euu os curgos de diréctores, de nomeação dos go

palácio do govel'Oo, e a requerimento do governador do bis- vemadores e capitães generaes. Eram élIPenas conselbeiros li

pâdo Joiio Rodrigoes CoveLte foram conviJados o desembar- Oscalisadores dos juizes ordinal'ios e dos Pri'ncipaes.
gador ouvidor geral Diogo da Costa e Silva, o dest:rnbarga- Pela expulSão dos jesuitas em virtude da lei de 3 ele se
dor juiz de fÓl'a Gaspar Gonçah'e:> dos Reis, frei Pedro da temuro de '175fl ,algumas de soas fazendas, onde ainda ba
Nati\'idade pro\'iodal do Carmo, frei Bernardo Rodrigues viam aldeiameotos, foram erectas em freguezias.
Silva commendaJor da ordem de N. S. das Mercês, frei Ma- Como se vê continuaram os indios a viver sob tutela e
thias de Santo Antonio, por impedimento de frei Miguel do bem rigorosa, não podendo dispôr de i, de seus sen'iços,
Nascimento guardião do convento de Santo Antonio, e o pa- e nem se qoer podiam modal' de residencia sem licença pre
dre Jose da ROvha, reitor do collegio de N. S. da Luz com via, como vamos provar com a citação de alguns actos offi-
podere:; de \'ice-provincial n'esta provincia. ciaes. •

Alii touos reonidos o go\:ernaclol' elo bispado perguntou Gonçalo Pereira Lobato e Souza na sua portaria de 11 de
se alies se sugcitavarn, sob jorisdicção do ordinario, a paro- outubro de -1758 disse, que attendendo ao que lhe repre
chiarem ,n'essas aldeias. 'eotou o principal dos Aranbis, situados no rio ltapecurú,

Os prelado: de todas as religiões, de bom grado, subme- lhes concedia licença aOm de·se transportarem para o lu
teram·se a isto, menos o de Santo Antonio por moti\os es- gar de S. Felix da Boa-l ista, nos limites da freguezia de
peciae", e frei José <.la UOCllil, que protestou por ser cousa S, Bento de nalsa~, visinba do rio Parnabyba, com as fami
corrente o não poderem às jesnilas parochiarem igrejas sem lias, que da mesma nação se achavam com elle juntas, e de
especial licença da santa sé apostoliea, e por ser pf(:Jbibido irem gosar n'aquella nova fuodaç,ão dos g'randes intere" es,
pela constituiç,ão da Ordem, a que pertencia: que as soa qoe na mesma se lbe ofIereciam debaixo da conducta do
igrejas foram levantadas por privilegio concedido pelo sum- capitão João elo Rego Castello Branco.
mo pontifice Panlo III, cm '1($ de oL!tubro dt3 H)lj,9, na bul- Em 17 de janeiro de '1761 determinou sua magestade ao
la licmt deúitu1' não para parochiarem, e sim para igreja, governador do Maranhão, que totlos os autos, julgado con
das l'esideucia ,que fondaram nas aldeias com permissão lra a liberdaLle dos indio: ou de seus desc.endente , fos em
de D. João IV em 8 de outubro de 'IG52, e que por isso, remettidos ex-omeio e sem custas á sua real presença pela
não impedindo p01' nenhuma via a jori dicção 'episcopal, po- seerctal'ia de estéldo, dos negado de marinba e domínio
dia o governador do bispado erigir igrejas paroc11iaes, nun- oltramarinos para os mllndar re\'êr, e remover' a sim todo
ca porem lançando mão d'aquella', que a companbia de Je- o c crllplllo em uma materia tão grave.
sus tinba eriqúl0 como memúro das suas residellciCls. Em 16 de ~ctembro' de '1796 Antonio Corrêa Furtado de

Alem d'isto por carta regia de 21 de oLltnbro de '1l3iJ'2 MendoLJca, como procurador dos indios, «disse em um of
mandou D. João IV, (cuntinuon o jc nita) ao padre Antonio Bcio, que sendo innegarel, que as villas e povoações dos di
Vieira da companhia de Jesos, como superior qne então tos indio', que formavam uma grande parte da população
era, le\'autar igrejas e residcncias da mesma companbia do me mo Estado, se achavam em notaria decadencia, 'e
aonde fusse mai conveniente ao serviço de Deos e ao eo. via obrigado a apresentar nlgamas considerações para subi-

Omesmo padre em ,18 de outnbro de '1663 mandou rc - rem á real pre ença da rainha afim d'ell? determinar e re
lituil' aos religiosos da companhia de Jesus as igrejas, que olver o que fo se servida como em coo.a tanto do serviço
com sua indu tria ou sua c1espeza fundaram, o que decla- de Deos como seo.»
rou fazer ,como mestre que era da ordem Christo. Disse o procurador,.que muito se esperava da lei de li-

Recebida estas declarações e proteslos, reunio-se outra berda le de 6 de junho de 1755 e das mais encorporadas á
vez a junta em ,18 de junho de 'líD7, c pelo governador do ella, como tambem pelo directoria de 3 de maio de '1757,
Estado Gonçalo Pereira Lobalo e Souza foi di to, que os julga- conünnado peJo real decreto de t 7 de· ago to de '1758.
va oppostos li devida observancia da ordem de sua mage'- Louge de progredirem ~s povoações dos iudio e tavam '
Iàde de 7 de junho de '17õ5, c contrarias á aceitação, que muita reduzidas a nada; como por exemplo o rU[jar dos
na capital cio Pará fizeram da mesma lei os prelados de to- {Ja.rbatfos, o de Lapella dos Gamelas, o do Cajary dos
das as religiões. mCi'mos, a villa de J}vnçao, o lagar de S. João de Co'rles

Declarou tambem o governauor, que estava di posto a e o de l'residella, embora fos en~ as terras, em quo esta
partir para pôr em execução a creação das \'iilas e lugares, \'am itnadas, fêcnndissima na prodocç,ãO dos generos do
como lhe foi ordenado, pedia ao governadQr do bispado que paiz.
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Aecrc.scentoo, que na primitiva fundação e estabel;cimen- se obrigarem os indios ás condueções dos êifeitos, perten·
to das vil las e povoações de indias, sendo elles em nume- centês aos rliúmeiros, contra o qual ja elle tinha represen·
rosa quantidade, os seus habitantes então se applicavam ;í tado em sen omcio n° 83 de 11 de janeiro de 1800.
lavoura de suas terras, «de qne resultou ajuntar-se na lhe- Confessou ter demorádo a promulgação da referida carta
soura1'l'{L dos commUI1S o dinlleiro, que ainda existia n'ella, regia desde W de novembrn precedente até ,II de janeiro,
que andava pela quantia de GO,OOO cruzados, porem depois porque vcocendo-se os primeiros pagamentos do dizimos
que as epedimias de bexigas e sarampos, um dos maiores em dezembro, e achando-se os cofres das rendas reaes tão
fiagellos, consllmiçõps e destruição dos indios, grassaram, exbaustos, qui7. evitar todos os argumeotos, que se podes·
deminuio consideravelmente a povoaç50 em todas as villas, se empregar para retardar os pagamentos por mais seis
de sorte que no tempo presente não entrava nada na dita mezes,
thesouraria. Apesar de todas as lei , avisos, decreto, omeios e re·

Tão prejudicial, amo estas epedimias, considerava elle commentla ões parece que o governo pouco proveito coibia
a assistencia, que dos indios se fazia para o serviço dos di- de tuclo isto quanto ao aldeiamento dos indios, pois que em
zimeil'os, para o beneficio da arrecadação dos dizimas, e 23 cle j:JOeiro ue 1801, disse D. Diogo de Souza ao viscon
que se continuasse este estyllo e obrigacão, viria tempo em de de Anadia, que ((quanto ao modo de coordenar o esta·
que se acabassem int,eiramente as povoac,ões. belecimento dos indios em povoações nos termos, que preso

Sustentou que este costume era prejudicialissimo aos di- creviam o (lirectorio, era preciso então proceder com bag-
zimeiros, aos indios, e a sua magestade. tante circumspecção, tanto para não espantar os fugitivos,

Aos indios, porque destrabidos pOI' outrl.ls oecupações, como para obviar, que o repentino movimento dos que se
não podiam cuidar dos seos interesses propl'ios, e muito emprcgavnm em trnbalbos particulare::. ou publicas, onde
menos do adiagtamento das suns povoações. volunt:Jriamente ou por port,lrias existiam, fosse augmcntar

Aos clizirnei?:os, por lbes ser mais util fazer esta nrreca- excessivamente com immediata uetel'ioração da cultura o
dação POI' meio de escravos seus, .ia pela brevidade, que valor dos escravos, que por preço medio custavam já reis
assim adquiriam, ja pelas demoras que experimentavam nas 200t\OOO. n

mudas dos índios quando sé mandavam busear às suas po- Parece que em Portugal se fizeram alguns estuoos de
';oações, consumindo a maior parte do tempo, que se de- pllrenologia nos craneos dos indios, .porque em obeJiencia
vera aproveitar. ao aviso n" 43 de 4 de março de '1805 foi para Li boa re·

«(Bem entendido, confessou o dito proclll'ador, que os mettida ao visconde de Anadia, em 'lO de maio do mesmo
miseraveis indios tem rasão oas repulsas de irem pará es- anno pelo governador D. Antonio de Saldanha da Gama,
te serviço, no qual eutram violentados da obeeliencia, por meia dLlzia ele caveiras de íntlios, e cm 29 de julho foram
ser impossivel e insupportavel, que um bomem possa tole- mais tres caveiras, aconelieionadas n'um caixote a cargo de
rar, carregando cargas ás costas, cinco, seis e mais legoas l\Iatl1ias Antonio Gomes, mestre do bergantin Tiborio.
por caminhos impraticaveis, a que certamente não podiam Ainda em janeiro de t8G9 o professor Magnus Uuss es
sup~rir forças humanas, sem adjutorio de carros, nem bes- crevendo p:lra o Brasil pediu craneo indigenas dizendo,
tas de tl:ansporte, o que tudo paga o corpo, a saude e as que boje,.na Alemanha, qmaesquer dados, que podossem es
vidas dos pobres indios, consumindo-se assim e matando- clarccer a origem e filiação das raças americana. seriam
se, resultando d'este proceflimento (que chega-a ser impie- recebidos 'como pedras preciosas do mais s'lbido valor, por
dade) que os indios desesperados desertam, e com receio que, na profunda gestação do entendimento IJOrnano em soj·
de serem castigados, não voltam ás suas povoaç,ões passan- encias antbropologicas, esse é o ponto mais obscuro e até
do-se para outras capitanias, e alguns para o refugio elos agora o menos estudado. i

maLtos. Depois cle tudo quanto fez o governo ela Metfopolo, e quo
Tal medida era tambem pernioiosa asna m<lgestade por em grande parte deixamos aqui descripto, apoz a procla·

que se estivessem os ioc1ios occupados na lavoura, maio- mação d~ nossa independencia ficaram por tongos annos os
res dizimos pagariam dos fruetos, que colhessem. indios, corno que esquecidos e entregues ti descripção pro·

Entro outras ponderações de menor yalor terminou com [)['ia, ,ou de alguns especuladores, que moito se aproveita
muita modestia chamando-se (um americaDo ignorante, ram ela boa fé d'elles.
criado no seu paiz, sem instrocç.ão alguma, mas que estas Finalmente lembrou-se o governo de expedir pelo miois
considerações eram cheius de zelo pelo serviço de sua ma- terio tlo imperio o decreto n. 42G de 24, ·de julho de 1815
gestado (que era toda a suu paixão) com '-ereJade, sem som- contendo o r~gulamento á eerca das missões de catecllese e
bra de sospeita, e despidas de todo o interesse proprio, civilisação elos indios, criando, entre outrus providencias, um
pois que serve de procurador geral dos indios ha muitos director geral d'indios para velur e cuidar de tudo quaoto
annos sem nunca ter recebido d'isto o menor emolumento, fosse proveitosó e util aos mesmos, e em centenal'cs do
ordenado ou propioa, pelo contrurío fazendo avultadas dos- objectos tambom relativos a elle-s.
pezas de sua fazenda, como é notoria, sempre que era en- Infeli7.mente o governo não marcou ordenado algum para
carregado de qualquer seniço real ou publico.» esse cidadão, que tinlla de abandonar todos os seus iote·

Em 23 de janeiro, de -1804 D. Diogo de Souza accusou o 1 D C t d ~,r lb- 1 d' d' B '{, " r, ou o C l\lugu acs catec bese e tn 'I.genas no raSl,
receDlmento da carta regIa de '18 de ugosto de '1803 dando excelJcnte e consciencioso escl'ipto publicado na Re(o?'ma, jornal
as competentes providencias contra o ((abosivo costume de do Rio de jaueiro, II . 169 a 176-anno de 1870.
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ressas, e dedicar-se exclusivamente '30 desempenbo dos mul- Não podendo vencei-a por assalto. resolveram o~ indios
liplicados deveres do seu espinhoso encargo, no caso de sitiaI-a, para se apodel'arem della á custa da fome c sêde
qnerer cumpril-os, e apenas no 3rt. 11 lhe concedeu a gl'a- dos sens habitantes, que resIStiram beroicamente por 17
duação e o uso de uniforme de brigaueiro em q~tanto se/'- dias, até que chegando da villa dI' J}Jonção uma escolta de
visse aluga.,.. 22 praças da guarda nacional, cOlnmandada pelo sargento

Alem desta falta, Üo grave como essencial, o govel'no Filippe Thiago dos Santos Cordeiro, e vendo ser impossi
apenas marcou para a realisação de tod:Js as suas ideias e vel sustent:Jr aqoe\le ponto á vista do crescido numero de
intenções, a qU:Jntia annual de um conto de reis para esta indios, resolvou fazer embarcar em pequenas canôas as
provincia. o qne é por demais insufficiente. mulheres e feridos, protegidos por dnas al:Js de sua peque-

Serve actu:Jlmente este lugar ,o barão d'Anajat.uba, e ape- na força, que fez m:Jrchar por um e outro lado do rio Pin
zar de seI' sempre contr:Jriado jú por falta de recursos, já daré, pela qual foram soITrendo tiroteios das embuscadas
por exiguidade de IDeias pecuniarios, por não ser em geral dos indios até Sapncaia, onde chegal'am com 25 feridos, e
auxiliado pelos directores parciaes, e pelas incalclllaveis dif- d'ali regresson para a vílla de Monção coai todos os mora
fiGuldades de communieação entre muitos pontos da pro- dores, destacamento e mars de 30 boiadeiros, que com o
,'incia, poude cmOm com muito trabalho e zelo desassom- enorme prejuizo de mais de 600 bois, deixados :i mercê dos
brar a navegação dos rios IUeal'l'm, GrCljn.hz't e Pindarr, e rebeldes, procuraram somente a salvação commUn1.
chamar á paz grllnde numel'o de tribl1s. que anda\am er- No oficio do mesmo vlce-presidente, já impresso na pa
rantes, gioa '1'19, 1." columna, se descrevem outros actos iuellticos,

Por mais pacifica, que seja a indole dos indigenas d'esta os quaes depois d'isto se tem repetido em varias Jocalida
provincia, de vez em quando surgem contendas, umas mo- des, pOl'em jj em' mui diminuta proporção.
ti\'adas por elles, outras cm justa represalia, embora muito exÉ preci1;o qne tOllos se con',ençam de llma verdade, di3 o
para sentir·se, pois dão em resultado muitas mortes, bas- engenheiro dI'. j, ~1. da Silva GoiLinho, apezar de ser posta
tanle derJ'llmamento ue sllngue, e infallivelmente golpes pro- em duvida por alguns escriptores de nota, qne o índio é
fundos no trabalho ela catechese e civilisação dos mesmos. bom, docil, e propenso á civilisação. Todos .faliam das COI'-

Ainda em 5 de abril de 186í o '10 vice-presidente da pro- rerias e depredações, qne costumam fazer alguns desses
I'ineia, então o dr. ManoeI Jansen Ferreirll, resolveu corno 'infelizes, mas ninguem se lembra de peznr as conseqoencias
commlloicou ao chefe de ro1ieia, «probibir a venda de pol- da perseguição de tres seculos, que elles experimentaram,
vora, munições, e armamento aos indios do districto de da recompensa fallaz que durante esse longo periodo rece
Sar/la J'hel'eza da lmpel'alr·iz, de fIlonoão, e da Victo6a beram, e do bom agasalho prestado aos ch-ilLaàos. O máo
afim de preyenir as aggresões dos ditos selvagens contra as procedimento de certas tribus não é presentemente para
po\'oaçõeg siLundas :.í margem dos rios Gajahú, Tocantins admirar, porqlle o nosso ainda foi peior.
ePindare.D «Verdad<'ira sorpresa de\c causar-nos, sim, o acolhimen-

Com a louvavel intenção de trazeI-os entretidos em coisas to que ainda hoje nos dispensam, esquecidos de nosso van
uteis ai,oda o dr. Janse~ Fel'rei"a em ado mesmo mez per- dalismo. Brada-se contra a polygamia e outros vicias dos 
guntoll ao director-geai dos indios. se os das colonias dr inelios, e no emta.nto são os civilis:Jdos que, entre elles, e
São POlira e Januaria pau iam ser com vantagem empre- cm maior escala, praticam esses mesmo vicias!
gados, paganuo-se-lbe o seu trabalbo, «na abertura das 20 aA eloquencia, que se gasta, estygmati ando o inf~liz ca
leguas, que faltav:Jm para completar-se a estrada ele S:Jnta boclo, seria melbor que fosse e01pregada em demon ·trar o
Tbereza e Monção, afim de não ficarem inteiramente perdi- dever que temos de educai-o, fazendo com que goze dos
dos os serviços e di pendios já feitos na importancia de beneficias sociaes.
8:600aOOO reis. D ' «O indio é uma criança, nem mais, nem menos; deixai-o,

Todas estas mediOas foram tomadas em consequencia do:; pois, ent.regue ás leis da natureza é uma yerdadeira barba
lumultos e desgraças, que tivernlll lugar no come,ço e1'esse ridade. Grianç:J, vae para onde Ibe guia o instincto, sem a
anno na Aldeia da lJa1'11leiTa tOI-ta no rio G7'ojahú, onde consciencia do mal ou do bem, sem responsabilidade con
um reg:Jtão tornou j força uma mulher e uma filha de um sequentemente. Não lhe oiIerecemos a mão protectora nes
indio, do que resultou a morte d'um d'esses negociantes 'se caminbo perigoso, pelo contrario, acompanl1amol-o ás·
ambulantes e demais outros individuas, o ataque de dois po- vezes, tomando-lhe a dianteira, e maldizemos afioal os seus
voados mais importantes, PantlJana e Sapl,tcaia, á mar- costumes! Se ao menos contemplassemos de longe esta raça
gem do rio Pindoré onde destruiram o primei 'o uepo'is de infeliz, não attendenclo ás causas do seu estado presente,
um fogo vivissimo de ü horas, da morte de 11 cbrisLãos, ainda na c~nsura baveria uma idéa de moralidalle, posto que
do roubo e incendio de quasi todas as b:Jbitações, e inuti- involta oa ignorãncia; porem, sabendo nós porque o indio
Iisaram tambem, quasí inteiramente, o segundo povoado. vive quasi como bruto, desconfiado da civjlisação, é alta-

Reunidos aos indios das tribus lIJanafós e Timbyras, ata- mente immoral que lavremos uma sentença tão dura con
caram a povoação de !lacobatiua, á margem do rio do mes- tra elle, C]u:Jndo a res[ onsabilidade pesa toda sobre a par
mo nome. composta de GO pessoas, as quaes pl'evenidas te corrnpta da sociedade, que se lhe tem npre 'Emtado, aco
pelas noticias das correrias, que elles haviam feito por ou- rocoando e promovendo o crime.»
Iras partes, tinhílll1 construido trincheiras ê:\. cujo abrigo po- Est,e assumpto está chamando toda a solicitude dos pu-
deram resistir por' dois dias. àeres publicas, pois encerra em si o ge.rmen da futura po-
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palaçãO do imperio, visto ser a colonisação indigena a uni- ros principias da naturesa, que só conhece quem tcm uma
ca po sivel no norte do Brasil, pelo menos por longos an- re.ligião iIIustrada, podendo dizer-se, que um cenobita vale. ..nos. ' mais que exewtos sem conta.»

Deixar de mão, votar ao aniqnilamento esta raça america- Estes meios brando - foram tambem julgados efficazes
na, a que se prendem nossas origens nacionaes, fora tornar pelo francez TlJomaz Guida Marliere, o yalente cirilisador
mais profunda a solução de continnitlade, que, até certo dos lJotuclulos, dos Coroado,~, Coropos e Puris, quando
ponto, existe já na nossa historia, l. fora continuar anachro- em relaç,ão aos índios disse-anw1' e lealdade lJW'U conl
l)icamente o regimen odioso da conquista, deixando milha- ell~, e temos homens.
res de braços paralysados na barbaria, quando podiam ser Finalmente o coronel Ignacio Accioli, a cuja memoria a
muito bem aproveitados para a lavoura e para a industria, l3ahia tania deve como author das suas iJlernorias historio
mormente sendo o elemento indigena retemperado pela cas e politicas affirmou «qne para este genero de empre·
idcia cbristã, e alumiado pela luz evangelica, salvando-se sas é perdcl' tempo querer buscar outros conqnistadores,
assim tantas almas, ~pelas qnaes o sangue da Redempção que não sejam ecclesiasticos seculares ou regulares, inslrui·
está clamando, e que uma só, salvando-se, daria mais glo- dos e virtuosos. 1)

ria a Deus por toda a eternidade do que milhões de finn- Eocel'ramos o presente artigo ueclarando SOl' tarefa para
tIos l'olando harmoniosamente no~ espaços da creação.» nós muito ingrata o citar aqui todas as bulias, leis, avisos,

Mas como realísar-se tão gigantesco e utillissimo projec- decretos, alvarás e regulamentos tendentes aos Indios.
eto? Não duvidamos dizer, e com profunda convição bebi- Os nossos leitores podem satisfazer seus louvareis dese·
da no estudo do' passado bistorico elo Brasil, e pôr a cate- jos, se quizerem, consultando os conhecidos repertorios de
cuese debaixo. da io~pecção e immediata responsabilidade Borges Carneiro, e' as leis· ácerca do Brazil, que se encano
dos prelados diocesanos, sendo feito todo esse serviço por tram na collecção do dr. José. Justino (l'Amlrade c Silva,
meio 'ele sllcerdotes virtuosos, zelosos e cheios de verdadei- que sahio à luz ha poucos annos dos prelos de Portugal, a
ra caridade. llistol'ia do B1'azil pelo sr. Francisco Adolpho de Warnha·

Basta vêr o que a igreja eatbolica tem feito pela conver- gem, as Revistas elo llistituto lIislm'ico e GeogralJhico do
são de povos barbaras pal'a conhecer-se c confessar-se ser Bmzt'l, e o Jontal ·de Timon numeras G a '10, pago 279 a
ella um grande elemento civilisador, e por tanto os bispos, 325. Maranhão '1854.-, bem como o capitulo nono do ui·
seus magnos sacerdotes, são os quc n'este sentido ofTere- timo numero d'esse J.ornal, impresso cm Lisboa, 1858.
cem mais abonos de probidade,. de intelligencia, de zelo e Vide Colonisaçào ineligena.
verdadeiro interesse por esta grande e diillcil obl:a, pois Industria. -Lançando os olhos sobre a proviocia
alem de terem diante de Deos a tremenda responsabilidade do MaranlJão facilmente se recotlllece, que sua naturcsa é
das almas, foi-lhes elito-lc!e, ensinae todas as n:cções, bap- riquíssima, mas que infelizmente cxistem poucos capitaes, e
lisando-as em nome do Pad1'e, elo Filho e do Espirita- mui principalmente o capital moral.
Santo. D'esta falLà dimana o nosso atraso em touos os ramos da

l\1edite-se um pouco no que fizeram os jesuitas quando indu tria humana, como muito bem diz o illustrado enge·
yieram para este Estado, descoberto havia ponco tempo. nheiro civil dr. Mignel Vieira Ferreira em seu opusculo

Embrenhavam-se pelos maLtas arrimados ao bastão de pe- «Reflea;ões ar:e1'ca do progresso material ela prOVillClfl do
regrinos, afrontavam as internperies das estações e a fel'o- iJlaranhtlO, iS66.»
cidade dos indios trazendo apenas por escudo urna simples Era ja decorrido mais de um seculo apoz o descobrimen·
Cl'l1Z pendente ao pescoço, e assim chamaram ao gremio da to do Maranhão, ainda em 18 de abril de '1711 o senado da
igreja muitas o\'elhas estl'amalhadas do rebanho do SenllOr. camara represento o ao governador e capitão general do E·

O Brazil todo recorda-se com gratidão, entre antros, tado dizendo, que como só baviam quatro officiaes de sapa·
dos padres Manoel da Nobréga, Luiz Figueira, Jose d'An- teiros ele tenda aberta, tres de fel'r-úil'os, dous armeiros,
chietta, Antonio Vieira e Leonardo do Valle, que não con- cinco alfaiates, cinco carpinteiros, dois pedreil:os sendo um
tente de ir atravez de innumeros perigos I~val' a urilhante já volho, e só um calafate, eram poucos jú l)arU as noces j.

luz da religião a tribus inteiramente selvagens, ainda cm S. dades da terra, e como haviam aqui algnns soldados, mes·
Vieente fundou um seminario para etlncar com toda a bran- tres d'estes omcios e peritos segundo· mostravam as suas
dura o filhos dos indios, que por conscntimento dos pae, obras, lhe pedia que mandasse dar baixa aos ditos soldado
trazia tias aldeias. para trabalbarem e(fec.tivamente nesta cidade, e não ofazcn·

Diz mI'. de Loziéres "que o ar doce e santo, a intrepi- do seriam de novo chamados éÍ praça.
dez e pa(;Íen(jia cl um sa(jerclote, llem coO\'enciuo das ver- As obras de edificação eram feitas por' curiosos, scm pia·
dades religiosas, inspiram muito maior- respeito ao selva-,Do assentado, e sem direcção fixa, porque em ,l° de abril
gem e o penetram muito mais que o tom ameaçador e os de 17G2 (J governatlor Joaquim de Mello tlizia a sua mages·
raio ele uma tl'opa gueneira: semelhante ü gota d'agoa, tade, que aqui não havia um só ~ngenbeiro e nem um súal"
qJJe penetra o l'o(jhedo, a uncção do religioso acaba por ga- tilheil'o.
nhar' o (jorílção do sell'agem, e reconduzi I-o aos \erdadei- Dirigia então algumas obras um pobre velho com perto

I om' 1 I b' d P , ~' D \ ' d de 90 annos, capiÜío de artilheria, «unico que tinha alguma
ICIO (O actua l.pO o ara, o crUClllo SI', , holoOlO c .

Macedo Co ta, ao ministcl'io do impcrio em 21 de dezembro de luz de engenhcIro.»
-1865, O correr dos :lnnos não melhorou tal estado, por que cm
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mo não havia n'esta capitania um só oIDcia! de ferreiro, os (Juaes a camara devia estabelecer pen ões alimentares em
celeiro e corrieiro, segundo se collige de um oflicio do mi- qUilnto elles estudassem na universidade de Coimbra, ou na
nistro Martinho de Mello e Castro, com data de 21~ de de- academia de marinba de Lisboa.»
zembro desse anno, dizendo em resposta a Joaquim de Mel- O referido aviso dizia, «que esta mediLla er::J para se ter
lo, que com toda a brevidade satisfaria o seu pedido. minarem os immen os litigios e processos sobre territorios

Só neste seculo a metropo!e attendeo ao pedido de Joa- dados ou usurpados por falta de engenbeiros baheis, que
quim de Mello feito em 1762, enviando para ciÍ o engenhei- levantassem mappas geraes. ou que em mappas particulares
1'0 Antonio Bernardino Pereira do Lago. (Vide Engenhei- fixassem a extensão das sesmarias. li

ros). • . E ·tabeleceu a ida apelo menos d'individuos, que podes-
Actualmen.te a industria ~trflSl8te em aaas cas::Js de fundi- sem ser dois engenheiro's topographicos, dois Ilydraulicos,

ção, em muitas tendas d'att'aiate e ourives, sapateiros ei'er, D.U1 c.ontador, um medico e um cirurgião e que se prepa
reiros, seleiras e taman \tleil\o~ charuteiras, marcineiros, rasserr. outros para substituir a estes.»
etc., doces seccos e ele Cel ":la, ;llgumas olarins, padnl'ias, pó- O aviso d PJ...7. do 1) ubro dava poderes ~I camara para
rem todo i5to cm estado ' uito desanim::Jdor. lançar as fintas ma;s convenientes e menos onerosas á sa-
Insono. -Pequeno 'i~ar.a1Jé á direita elo rio Mea- tisfar,50 elo objecto supra, indo os estudantes a um colle

rim, ,Ibaixo das FI01"eS, e aciLYla da villa de S. Luiz Gansa- gio onde podessem ser m::Jntidos com commodidade e. de-
ga. • '. baixo da inspecção d'um::J policia activa.
I~.st~uc?ão p.ublica.~Foi estabelee~o o . Res~ondeu él Can1ílrél dizendo, que abraçava.esta real pro

subSidIO Iltterarl/) por lei de '10 de no\'{:mbro de '!7 12 e vldencla sem os SOCC09"rOS dos actuaes 9-endl1nenlos rt'este
applicado para pagamento dos ordenados dos professores senarlo, que nas rirr.urnstancias, em q1le se achava, não
regias. pod?'a sustenta?" tal 7Jeso. Reflexionou, que cada alumno niro

Em 27 de junho de '1786 o governador e capitãQ~gen~r::J1 se podia mf1nter com menos de 250~OOO reis annuaes, o
José Tellas da Silva, «á vista da negligenci::J dos ministros, quaes podiam ser suppridos se sua magestade ordenas e a
que baviam servido nesta capitania, e que a tinbam deixado applicação :mnual ele 8 ou -lO % do rendimento do noro
sem obsel'Vancia d'esse imposto, de que re ultou prejuizo imposto sobre o algodão, que s::Jhia d'aqui para Lisboa, ti
grave aos mesmos professores e a fazenda real, ordenou ás rarlo do 7JOVO para nbertura do·canal rio A1"Clpa}Jah:lj, o qual
camms pnr::J cobrar o dito subsidio.» não tendo effeito, continuava comtudo o imposto e debaixo

Por alvará de 7 de julho de '1787 a Junta de fazenda teve de nova. inspecção por ordem regia.
odireito de arrer.adar a collecta d'esse subsidio, pelo que Entendeu a eamara, que ::Jq-llelle imposto, que não rendia
cm 26 de novembro da 178lJ ao senado da camara omciou por anno menos de trinta contos, foi feito par::J bencfieio do
ajuuta dizendo, que desse dia em L1iante ficava a seu cargo poro; ora nno percebeudo- e tal vantagem agora, podia sua
aarrecadação e despeza l1'eJla. magestade mar do meio lembrado em utilidade dos seus

AJunta se compunha então do gO\'ernador e c::JpiLão-ge- filhos.
noral Fernando Pereira Leite de Foyos, lVInnoel Antonio O ,ouvidor em olicio qcamara de 13 de olltnbro de 1800
Leitão Bandeira, Francisco Machado de Sousa, Henrique disse, que por carta regia de ,1 de maio do corrente anno
Pedro da Costa, e Manoel Pinho de Almoida. se conformara o governo com a lembrança da cam::Jr(J e pe-

Não encontramos noticia de ::Juln regia, que se creasse em dia a nome::Jção de quatro :llnmnos, dóis para matbemati
egoida á percepção de te impo to, porem ellas existiílm, ca, um para cirurgi50 e outro para medicina.

pois pela provisão regia de 11 de setembro cle '1793 man- Em alicio ele 28 de fevereiro de 1801 informou a cama
dou a rai'lJ1a, qne o dr. ouvidor e corregedor" da comarca ra, que dos oito estudantes recorrentes escolbia a Raimun
rio Maranhão, examinasse em SLla presença Manoel do Nas- do Pedro da Silva, Antonio Julianno Corrêa de F::Jri::J, Fer
cimento da Camara de ler, escrever, contar e catbecismo, nando José Pereira de Castro e Joaquim José Pereira de
nomeiando para exarnin::Jdores duas pessoas, sendo uma ec- Burgos, apezar de ser d'uma familia distincta e bem e ta
ele iaslica, lJre{(winclo mestres 9'egios, e se fosse habil para belecid:l.
exercer o magisterio lhe pass::Jsse provisão por um anno Disse Lambem, que o requerente Antonio Xavier ue Li
afim de substituir uma 3.3 escola nesta cidade, vencendo de ma queria applicar-se á cirurgia de que já tinha lJrincipios,
ordenado 100~000 annualmente pagos ::J quarteis adiant::J- lJOrq'lte ln'Micava em mna botica.
dos. Requereu t::Jmbem Manoel Hodr-igues de Castro, sargen-

Em 23 de julho de '1794. foi esta ordem cumprida e prin- to-mór d'um regimento de milici::Js, de pedestres, estabele
cipiou Manoel do Nascimento a ter escola aberta, vencendo cido com oIDcio'de sapateiro, e m::Jior de 40 anDOS !
ordenado pelo cnf1'e do subsidio tiffe1"ario. Em qU::Jnto ao pretendente Alexandre Jo~é dos Santos dis-

Oouvidor Hc'nrique de Mello Coutinho de Vilhena em 29 se, que era mestre de-capella da cathedral.
de janeiro do OD9 oficiou á ~amara municipal dizendo, Em nm reqlJerimeoto de D. Anna Lourença Vellez infor
'que em virtude dos avisos ue 21 e 27 de outubro de t798 mail a cam::Jra em 2 de' maio, que o filho da supplicante
Sua magestade ordenara ú camara, que enviasse ao reino Francisco Diogo "\ ellez podia ser contemplado em lugar de
pessoas habeis par::J depois de aprenderem voltar para esta Antonio Juliano Correa ele Faria.
capitania (do Mar::Jllbão) afim ele exercerem os empregos de Em 6 de maio do mesmo anno o goveroador D. Diogo de
lopograpbos, bydraulicos, medicos, contndores e cirurgiões, Sousa olIiciou á camara, dizendo que na conformidade das
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informações, que lhe "dirigiram em 28 de fevereiro e 2 ue toJos os inconvenientes ligados a 'esse metbouo, ou ent~o"

maio apro\ ou a escolha, que fizeram de Raimtml10 Pedro da em casa paga pelos cofres publicos.
Silva e Cunha, Antonio Xavier de Lima, José Al\-es de Cal" A estes males jl1lltava-se ainda a iohabilidade de alguns.
'alho e Francisco Dlogo Vellel. para frequentarem os estu- como se verá pelo seguinte.
dos de sciencias naturaes e exactas, corno prescrevia a car- O governador Bernardo da Silveira Pinto cm omeio de
ta regia de i de maio de '1800, e avisou que sahiriam esses 12 de fevereiro de 1812 disse «que em consequcneia da
estuuantes no primeiro comuoio de -12 do corrente. provisão regia de 7 deontubro ue '18B, expedida pela real

O capitão-general Bernardo da Silveira Pinto, attendendo junta do commercio, agricullora. fabricas e navegação, do
ao que lhe representon Thiago Carlos da Roca. fundador e reino do Brasil e dominio" ul-i,F!]marinos, nomeou ao dezem·.-
director d'um collegio para educação da mocidade, onde não bargador desta RBração André ()onçah es <le Sousa para em
havia oulro, sendo este o primeiro que aqui se eslabelcci~, te.rmos legaes examinar e inform'lr sobre o procedimenloe
nomeou o sr. Francisco Sotero dos Reis para pl'ofF'~.so-l' de inbabilidade do lente da aula de. commel'cio d'esta cidade
grammatica latina d'aquelle collegio, de coo~i'midade com Francisco Ju tiniano da Cunho, ando-lhe para artigos de .
a carta regia de 19 de agosto de 1799, ern-20 âe .i alba de exame os mesmos conlidos na r p!'esentacão do desembar· "
182'1; no dia 2l.. prestou jurament.o perante o ouviL!or ge- gado!' ouvidor desla comarca;- Francisco de Paula Pereira
ral e corregedol' da comarca Francisco de Paula Pereira Dnarle, que faziam o objecto' da referida provisão regia,J
Duarte, e entrou em exercici0 do seu magisterio. Provada a sna incap~:';";:ídé foi suspenso o professor do

Em 28 de setembro de '1800 ao ministro D. Rodrigo de exercicio de «uma aula tão necessaria e proficlla n'uma cio
Sousa Coutinho escrevia o governador D. Diogo de Sousa dade onde o com ercio maritimo entre si e as mais'nações
participando, que desde dezembro do anno proximo passa- era o seu traOco 'principal, e onrle por isso se precisava de
do se tinha visto summamente embaraçado para coordenar instrucção suffi0iente das leis e estylos mercantis como tam·
o plano, que por carta regia de 19 de agosto de 09G e bem o c.onoecimento da respectiva e 'cripturação, del'endo
aviso de 3 de setembro do dito anDo lhe fôra determinado ser prehenchida por um lente llílbil e de toda a moralidade"
fazer sobre as escolas regias d esta capitania. já estabeleci- Pela carla regia de 20 de janeiro de '1803 foi nomeado
das ou qlle de novo se deviam estabelecer. professor de pbilosopbia Dionisio Rodrigues Franco, que ja

Lamentando o governado!' as dificuldades, com que tinba era sllbslitutn desde 1788, e exercia o cargo com louvavel
Illctado, disse qu~ o primeiro obstaculo, que se lhe anto- procedimento.
lbou, foi o ter de calcular com o rendimento do $'ubsidio Este professor era chamado por alcunba o Philosopltia,
Uttel'al'io, pois enoontrou-se logo com o deficit media de e clJmprometteu-se muit<:> nas luctas, que aqui tiveram lugar
504,~468 reis por anno para pagamento dos ordenados dos no tempo de D. Francisco de Mello Manoel da Camara, eD.
mestres actuaes, pelo que baixou até uma provisão regia José Tbomaz de Menezes.
ordenando, que a junta l!'adminislração da fazenda real fi· Infelizmente não foi elle só, pois para a Metropole oili·
zesse passar por emprestimd do co(re das relldas 1'eaes p:lra ciou o governador Paulo José ela Silva Gama dizenllo em
o do subsidio as s.ommas necessarias afim de ser o paga- 'lO de dezembro de 18-13, «( ter feito entrar no exercicio de
menta feito nos seus devidos tempos. suas cadeiras e vencimentos de ordenados os dOl1s pl'ofes-

Disse «ter tentado por meio de arrematações em massa, sares sl1spensos pelo seo antecessor D. José Tbomaz de Me·
ou em r:llTIOS allgnientar o rendimento em questão, porem nezes, os quaes eram Dionizio Rodrigues Frauco. porfessor
nada conseguiu.» ele pbilosopbia e advogado por provisão vitalicia do conse·

Sabendo porem que o «bispo desta diocese representara lho ultram<Jrino, e Vicente Jorge Dias 'Cabral, professor de
a necessidade da creaçuo d'um collegio para educação da rbetorica e advogado em virtude elas suas cartas de bacba-•mocidade lembrou-se esperar, qnc viesse decisão de sna reI.»
<Jlteza real a esse respeito, na expectativa de arranjar um A junta provisoria em 28 de junho de '1822 omciou ao
systerna combinado de collegio e aulas publicas. de sorte ministro Felippe Ferreira de Oliveira e Castro aecllsando a
que Ocassem prebencbidas as cóndições relativas a ~ml)os recepl;ão da portaria, que s. exc. lhe dirigira em 3 de abril
os objec,tos com a economia possi I'el, porem não tendo yjo- do corrente anno mostrando-lbe a nece 'sirlade da cl'oação
do resposta resolveu participar o estado d'esta deligencia, de escolas, que nesta província fossem necessarias 11 edu
informando ao mesmo tempo que talvez seria util, agora que cação tla mocidade e antorisando-a para a creação d'ellasom
se procuravam meios de a executar, expedirem-se ordens a conseqnencia da determinação do Soberano Congresso de
eSle governo para crear uma cadeira de Ilista1'ia Nat-ural 2G de março do mesmo anno.
e Chirnico., quando a forç'J do rendimento assim o permit- Marcava-se porem a cada professor o ordenado de reis
tisse, pois Ii)e parecia que d'ella resultaria grande inte- H)O~OOO annuaes, pelo que oficiou ainda a Junta [JI'ol"iso
resse.) ria em 2 de agosto dizendo ser-lhe impossivel com tão di-

É bom o saber-se, que os capitães-gerJeraes eram os di- minuto ordenado achar individuos aptos e dignos para a
rectares dos estuclos em suas capitanias pela lei de 17 de educação ela mocidade n'UI11 paiz, onde as urgencias da vida
dezembro de 170l... e a carestia dos objectos indispensavcis á mais simples subo

Não bavia um nuclea, como um Lycen, onde as aulas sistoncia exigiam muito maiores interesses, pelo que pro·
fanccionassem juntas e com regnl:Jridade. punha o ordenado de 300~OOO reis para os professores da

Cada aula era exerci'da ou em casa do professor com c:Jpital e 20Q,~000 reis para os das villas.
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Respondendo ao aviso regia de H de julho de 1823 Vinhap-s--Dita de ditas.-Professor padre João Felippe
ponderou a Junta provisoria, que em' 30 de nLlvembro des- de Azevedo, com o ordenado de HlOaOOO reis, provido
se J;Ilesmo anno existiam cm toda a província as seguintes pela Junta.
escolas. Em -1820 em toda a capitania havia um só professor re-

CalJital-Cadeira de pbilosopbia, regida polo padre frei gio de grammatica latina Luiz Manoel de Araujo.
Manoel Justino com o ordenado de 400#000 reis, pro\'ido aPeio seu caracter e genio violento não tinha nm só dis-
por el-rei D. João VI, em -1820. cipolo, preferindo' os paes de familia, com muito maior

Cadeira de rhetorica.- Vaga. (justo e despeza, mestres partil.:ulares c aventureiros, sen-
Cadeira de grammatica latinél.-Regida pelo nosso illus- do lJlguns d'elles tão ~norantes como os pl'oprios discipu-

Irado e venerando comprovinciano o sr. Francisco Sotero los.» .
dos Reis, com o ordenado de IfOO;1{OOO reis annunes, pro- Combinon o governador Silveira cpm o bispo dimittir
\'ido pela Junta <10 governo, como já dissemos, e somente e te prafessor, e nomear para substiLuil-o o ciuadão Manoel
aposentado em H(. ue jonllo de 1866. Joaquim Brandão de Castro, e em 1° de de.zembro d'este

Ápoz mo longos :Jllnos de aturado erviço, depois de 4.0 mesmo ao no pedia o governador para a cêrrte, aque se apo..,
annos de magisterio, pert.:ebia apenas o moclico ordenado sentasse o antigo professor por ter perto de trinta annos
annllal de -I :4vOaOOO I _ de serviço, necessitar d'um soccorro para a sua subsisten-

Este ci,dadão, no inverno da vida, pois qoe nasceo cm 22 cia, e não estar em estado de a poder grangear por outro
de abril de 1800, no tempo do governador D. Diogo de modo. D

Souza, descaoçava de suas lida diarias dando ii imprensa A commissão paf'[icu!ar de admint'slraçào e il1teresse
obras uteis de sua campo ição, corno sejam as Postillas da 'P~tbl-ico em '13 de jLlllto de 1.822 disse o seguinte á Junta
Gl'ammatica portugup.za, o seu Curso ele liLteratura, a tra- administrativa.
ducção dos Commentarios ele Julio Cezilr &c., e a"sim vi- «O edlficio que- actualmente serve de h0spiLal militar é
I'eo até 16 de janeiro do corrente anno, em qoe finuou sua um c\'aqneJl.es oonfiscados aos ex-jesuítas, e se acha desti
exisLenci:l, tão otil ii sua patría, e tão gloriosa á SLla rne- nado ba moi tos annos por el-rei para om collegio, em que
mOl'ia. se eduqu'e a mocidade ela próvincia.

Cadeira de primeiras lettras.-Regida pelo padre Domin- «Se ate o presente não tem tido aquelle destino, tem si-
gos Cada\'illa Velloso, com ordenado de 1. "OaOOO ruis pro- do isto nascido do desleixo em que LBm estado até agora a
\'ido pelo ex-govel'l1ador Bernardo da Silveira Pinto. Dava instrucção publica uo Brazil.
aula no corredor dn igreja do Rosario. aTem esta provincia muito sufficieotes rendas para acu-

Cadeira para meninas.':-negidn por D. JiÍstiniana Joa- dir ás suas despezas, e conta no numero d'aquellas da pri
quina Amacia, com o ordenado de HlOBOOO reis, pro\'ida meira e mais urgelrte necessidade o estabelecimento e crea-
pela mesma Junta. ção d um collegio de educação.

A/cantara-Cadeira de primeiras lettras.-Professor Fe- «Á instrqcção publica, primeira columna da prosperida-
Iippe de Barros, com o ordenado de lüO~OOO reis, pro\'i- de nacional, é uma traquellas vantagens, que nos foi afian
do pela Juota governatira. çada pejo artigo 37 da bases da constituição. Esta commis

S. lJenlo dos Peris-Cacleira de primeiras letra .-Pro- ,ão em seu nome particular e no de toda a provincia põe
f~ssor João de Deos Soares ele 1\lello, com o ordenaelo de na respeitavel presença da exm.a Junta provisoria as suas
150$000 reis, provido pela junta. mais ardentes recommendações sobre este tão interessante

Guimal'l1es-Cadeira cle primeiras lettras.-Professor Ma- objecto.11
noel Gualberto Leão, com o ordenauo de HlOSOOO rei', N'esse anno existia na capital da provincia uma cadeira
provido pela Junta. de primeiras leLtras, duas de latim) urna de logica, e um

fiaI/na-Cadeira de primeirn Jettra",.-ProFessor João c.ullegio particular chamado Silveira, o qual bem pouco
llatbias de Riba-mar, com o ordenado de Hí08000 reis, tempo durou, porque pela lei provincial nO 47 de 4 de
pI'ovido pela Junta. agost.o de 1837 se promoveo o estabelecimento de outro

J!lltnim-Cadeira de primeiras leltt'as.- Professor 19na- com o soccorro do tbesouro provincial.
cio Ferreira de Carv:1lbo, com o ordenado de hiO,$OOO rei, Em -1828 era a aula ele laLim na Santa Casa da Misericor-
provido pela Junta. dia, pela manbã e a tarde, frequentada por 4·6 estudante::;.

ltalJecur;i,-1Jú1'im-Dita de ditas.-Professor Amaro 1\0- A anla de rhetorica, de que era professor o padre Jo;;é •
tonio Serra, com o ordenado ele 1.50t:\000 reis, provido Pinto Teix~ira, tinha tres estudantes.
pela Junta. A de geometrin, regida pelo cidadão Manoel Pereira ua

Rosario-Dita de ditas,-ProFe,sor Manoel de Jesos Li- Cunha, tinha dez alumn0s.
ma, com o ordenado de HíO~OOO reis, provido pe.la Jonta. A ele philosophia, leccionada pelo cidadão Frederico'

Mearirll-Dita de ditas.- Professor Berna~do Gonçalve5 Magno ele Abl'anGlles, tinha só tres alumnos.
Barbosa, com o ordenado de 150~ reis, provido pela Junta. Em 23 de maio de 1.829 participou a camara ao presi-

Villa da Paço-Ditas de diLas.-Professor Francis(jQ Pe~ dente que n'esse t.empo f['equentavam as escolas publicas e
dro Nolasco, com o ordenado de -150/$000 reis, provido particulares '12-., meninas, 4·29 meninos (primeiras leUras) e
pela Juuta: foi depois profe sol' de laLim e portuguez nesta 49 aulas superiores.
capital. Em 19 de junho ue '1829 a camara pedia ao pre idente,

Diec_ Vl. I -42.
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que re[lresentasse á assembléa legislativa a necessidade da Durante o anno [lassado foram as_escolas publicas de' en·
creação d'uma c:Jdeira para o ensino da Iingua patria, e ou- sino prim:Jrio frequentad:Js por 1,2'17 menin:Js, e 3,4,,'12 me·
tra da lingua ingleza :Jttenta a grande extensão de nosso ninos, e o ensino secundaria por ~16, ao todo 4,845 alum
commercio com aquella nação, acrescentando que se não pe· nos.
dia uma da lingua fr:Jnceza é porque já tinha sido indicada Foi' esta a despeza feita com a instrucção dlll'ante os se·
ao conselho de provincia pelo conselheiro Franco de Sá. guintes

Pela lei provincial n. 77 de 2~. de julho de 1838 foi Elercicios. Secuudariu. Primuria.

creado na capital um L.~cêo, sendo executada em 1839 1856 a 1857 ·18:l-'l~a658. 28:i45~296

quando era presidente da provincia o commendador Vicen· 57« 58 21 :850t7l34! • 30:3W~576

te Thomaz Pires de Figueredo Camargo. 58« 59 21:932~332 33:761~607

Foi seo primeiro director o sr. Francisco Sotero dos 59« 60 20:7628215'1 32:675a342
Reis. • 60« {H '19:359ti976 33:674~029

.Actualmente a instl'Ucção publica é assim destribuida. 61« 62 '18:082i$29õ 38:80Gt\54G
Uma inspectoria, que dirige e inspecciona todo o movi- 62« 63 18: 167 906 42:053~732

menta litterario nas aulas publicas e particulares, que sIio 63« 64 18:99865<19 4.7:2WaI91
as seguintes em toda província. 64. « ô5 19:387ti325 46:474~822

Ensino ptbblir,o lJ7"ÚI1G.1-z'o. 65 « 66 22:202~580 51 :8-105323
Sexo masculino, escolas. . . .. 6n 66« 67 22:0-11:;$,1,'1 t5ô:0ü'h/27ú

« feminino. . . . . . . . . . . .. 44. .J09 67« 68 21 :158i~570 58:5-\ldi3 '1.-_ _-_ .
Ensino secundan·o. 68« 69 24:107tin72 67:333~673

Lyceu, com 10 caeleiras.-Latim, francez, ingle~, geogra- O primeiro collegio regular, que possuio esta provirlcin,
phia, grammatica philosopbica, rbetorica, pbilosopbia racio- f'li sem dllvida alguma, o de Ir. S. dos Remedios, l'unda[lo
nal e moral, matbematicas elementares, commercio, e !listo- em 184·0 pelo bacharel formado em tbeologia pela unim·
ria universal. sielade ele Coimbra. Domingos Feliciano Marques Perdigão,

Na casa dos eclucandos, 3 cadeiras-dezenho, geometria que f:Jl\el:eo. em 1870 legando á sua numerosissima familia
e mecanica. somente um nome honrado, Ú sua patria os importantps

Em Alcantara-1 de Latim. serviços, que Ibe prestou na educação de grande numero
Em Caxias--'l de Francez. de seos filhos, a seos discipLllos, entre os qnaes nos conta·

Ensino pa1·tiwlar primario. mos, muitas saudades, e á posteridade um nome invcjayel.
Só na capital. . A instrncção publica, disse com muita verdade o exm. sr.

Sexo masculino, escolas..... ia dr. José da Silva i\laya no seu Bela/orio como -lO vice·pra·
« feminino,« .....~.....:~.~ sit.lente em exercicio á assembléa provincial, não se acha cal

Dilo seclmdan·o. estado sali factorio, não carecendo só de simples melhora·
Sexo masculino, collegios. . . . 5 meutos mas de gl':Jndes reformas.
«feminino« 5 10 Sendo alheio ao plano da presente obra o entraI: no de·

Foi este o movimento de todas as aulas,·"publí'cas e par- senvohimento d'esta asserção fechamos o presente artigo,
ticulares, desde 1857 até 1870. lamentando sinceramente, que CJLH1Si sempre entre nó., tem

Ensino primarIo 1'.:n5iuo sido a instrucção publica, especialmente a primaria, uma- --_ secuu· Total

Annos. Masc. FOm. Tot.11 dario. gcral. arma po!itica e muito poderusa para ferir adversarias, a
1857 '184·9 34.7 2:'196 213 2:II09 sentar na cadeira do magisterio, com raras excepções, 110-
1858 '1970 387 2:357 '176 2:533 mens sem os conhecim~ntos nece5sarios, e ás vezes até sem
1859 21Hi 433 2:54.8 200 2:748 a precisa moralidade, e o escancl:Jlo tem cbeg:Jdo a tal pon·
1860 2185 4·32 2:617 171 2:788 to, que verdadeiros analphabetos, e entes pouco acima áa
1861 2184 ".!)7 2:64'1 194 2:835 idiotas, tem sido iucumbidos do importante cargo dc cdn-
1862 24.l1·3 M·5 2:988 150 3:'138 cal' e instruir :J mocid:Jde, e no interior ela provincia para
1863 24·51 63Q 3:087 U5 3:232 onde deviam ir homens versados em muitas materias esco-
-1864 2214 705 2:9!\!) 160 3:079 lares I
1865 2498 730 3:228 2'18 3:41f.6 Onze de agosto.-N'este dia rio :Jnno de 1870 ,i exfol'ços
1866 2662 870 3:532 ,167 3:699 dos bacbareis JoITo Antonio Coqueiro, \ntonio de \Imeida
'1867 3029 983 4:012. 239 4:25'l e Oliveira, Martiniano Mendes Pereira, Manool Jansen Pe-
'1868 3241 995 !f.:236 275 4:511 reira e outros fundou-se aqui na capital uma sociedade c.úm
1869 3339 1038 4:377 230 4:607 o louvavel fim de estabelecer cursos nocturnos p:Jra tlsclas-
1870 3739 1349 5:0H8 58~ 5:673 ses operarias_
Foi absolutamente im[lossivel separ:Jl' os alumnos uas au- A estes cidadãos juntou-se depois, apena assumiu:J pre·

las publicas das particulares, já por falta d'esclarecimentos, sidenci:J ua provincia, o bacharel Augusto Olympio Gomes
e jêi por notavel incuria de :Jlguns inspectore's, que parece de Castro, promovendo por meio de circulares uma sllbs·
bem pouco cuidaram deste importante ramo do serviço pu- cripção entre os cidadãos abastados para poder-se edificar
blico. uma casa apropriada a tão uti! e louvavel fim.
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Tem funccionado regularmente todas as noites, e em geral pouco tempo foi estimado pelos indios, de que se valeu não
siío os professores dedicados, e todos servem gratuitamen- só para tiraI' as informações, que desejava colher, como
le. tambem para aITeiçoal-os ao domínio francez, o que tudo

A prioridade da ideia de cursos 110ctUroos, nesta pro- conseguiu uurante dois annos de soa residencia n'esta terra.
vineia e talvez em todo o Imperio, pertence incontestavel- Cançado d'esperar pelo capitão Rilfault, que. tinha pro
mente ao pl'ofessor da 'i illa ele Silo Bento dos Pe7'izes o ci- mettido regressar em breve tempo, metteu-se numa pe
dadão João Miguel da Cruz, qUH no collegio, fundado pelo quena embarcação, que por elIe 111e fôra deixaua, e voltou
reverendo padre Luiz Raimundo da Silva Brito, abriu na ti França, onde encareceu muito o que viu, e a utilidade qoe
noite de jO de Julho de 18C8 oma aula para ndultos em se podia tirar d'esta terra. '
presença do delegad·o da instrucção publica, do presidente Admirado o rei do que ouviu prometteu-Ibe a soa pro
da camara municipal e de muitos outros cidadãos, ele que tecção, e intentou logo mandar explorar este territorio por
se lal'rou uma acta, assignada por todas as pessoas presen- conta da corôa com o 11m de conquistal-o e povoai-o.

I les, no proprio livro da matriculll, onde s'inscreveram n'es· Para isto mandoo a Maranbão o mesmo Carlos de Vaox
sa mesma occasião doze alomnos, e Daniel de la TOllcbe, senbor de Ravardiére e babil official

Negando-se o presidente da provincia a dar as luzes ne- de marinha.
cessarias, por falta de verba na lei do o:'çamento provin- Ravardiere acbando verdadeiras as informações do seu
cial, foi essa falta sana lia pelos cidadãos lIr. Pompeo Ascen- companheiro regressou Jogo á França.
ço de Sá, coronel Trajano Belmudes Mendes e Ignllcio An· Infelizmente IIeDl'iqoe IV tinha sido assassinado em 14 de
tonio de Vireiros. maio ele 16'10, e seu reino estava luctando com, discordias

O Paiz immediatamente deo noticia d'este facto, cercan- civis e religiosas, que captivavam então todos os animas.
do de elogios, qoe sempre lhe inspiram as idéas nobres, o Ninguem mais cuidou do Maranhão até '1611, quando Ra
distillctO proCessar, que embora pobre e cansado das lidas vardiére, desenganado de nada a corôa ernprebender, re
diarias, ainlla gastava parte da noite repartindo com os anal- solveo-se pedir permissão para encorporar uma companhia
pbabetos os fructos de sna intelligencia e applicação. de colonisação.

Em 4869, no Pttbliõetdm' 1I1etral1hense, jornal oflicia1, pu- Realisou soos desejos, associando-se a Francisco de Ra-
blicamos um ártigo, bem extenso, sobre a vil/et de S. Ben- cilly e a Nicolau de HarJey, ambos nobres e ricos, e assim
lo dos Pel'izes, c n ellc consignamos oste facto, e o remet- armaram uma flotilha, coml~osta de tres navios com 500
temos ao Instituto historico e geographko do Brasil, em bomens de mar e terra.
cujo arclJivo existe. !'l.s n{lIls chamavam,se Regente, onde vinham os dois te-

Fazendo assim justiça a qoem a mereee, como é de nos- nentes-generaes, Carlota, qoe condllZia o Dai'ão de SalllJ,lJ,
.0 costume, eucerramos o presente artigo chamando a at- e a ultima Santa Ann , com mandada por MI'. de Racilly.
tenção dos nossos leitores para o que escrevemos a respei- A rainha protegeu est~ empresa dando aothorísação para
lo ue Seminarios. ella, concedendo em '10 ue ootllbro de 1G11 a RJvardiére a
Intendencia de ul.arinha-.-Viue 111"5e- patente ele tenente-general d'esta conquist[l, e outras igoaes

nat. aos seus companheiros, e mimoseando a flotiIha com om
Invasão f.cancoza.-Cincoenta annos se pas- pavilhão, onde estavam as armas de França e diversos em

saram depois UJS occurrencias narrad,\s nos artigos iUcwa- blemas allu'ivos á mesma empresa, unidos a e~ta dívi a bem
llhào (provincia) e Expediçüo P01' telTa,e 1101" mar sem pooco modesta-l'anti r!ua; femína facti.
que ningocm cuida se m3is em povoar o Maranhão. É inncgavel, que a conquista tinba por fim o amo,r do po-

Reinava então em França Henriqoe IV o grande, quando der e das riquezas, porem dizem os historiadores UO tempo,
piraleava pelns costas uo Brasil o capitão francez Rirrault, qoe o socio RlIcilly «fitava menos 'os interesses tempOl'aes
que abriu logo comrnunicação com os índios, e tal amisade Cjue.o::; dll religião, sendo cer'to que para pregação e ensino
com elles travou, que um dos principaes mais pollerosos, d'ella solicitou e obteve o auxilio de quatro missionarios
c~amado üvyrapive o aconselhou a procorar maior fortona capochinbos, qoe o acompanharam n esta viagem», em cujo
situando uma povoação. numero veio o padre Claudio d Abeville, autor da «llisto-

Conrencido da efficacia d'este conselho, e prevendo que ria ria rrâssào elos padres capuchinhos na ilha do JJ1an~

limitado a seus peqllenos recursos pooco podia fazer, reli- nhiJo e lerras circtmwisinhas, como superior d'esta mis
I'ou-se para a França, onde vendeu o que cl'aqlli levou, e al- são, composta dos reverendos padres lve de Evreux, A'r
cançanrlo outros soeios regressou ao. Brasil em H, de maio sel11'Q de Pariz, e Antonio de Amiens.
de 1594, com tres navios bem armados. • Raval'diél'e el'a sectario de Calvino, 'e dizl~m os me mos

Cheio c1'csperanças, qlJe cuidJva em breve realisal-as, eis escriptores, que «elle traçava em seu animo dispôr Bas no
que um3 tempestade o arrojou á Ilha ele Süo Lui::" depoi vas conquistas um abrigo em que podessem os seos corre
de solJrer alguns desgostos da parte de seos companheiros, ligionaríos acolher-sLl das perseguições, a qoe andavam ex-
ea perda da melhor do sua's mlus, postos.»

Agradado do sitio e das informações, qoe lhe deram as A diversidade de religião, diz Berrado, foi a causa de
Topinarnbás, pooco tempo se demorou, regressoo á EOl'opa, grandes discordias, atalhadas porem pela prudencia e reci
deixanuo comtodo aqui um mant.:elJO por nome Carlos des proca tolerancia lIos chefes.
Vaux «de vivo engenho e singular agrado», e dentro em Em principios de janeiro de W-12, estava a esqoadl'ilba
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fundiada no porto de Cnucale, onde veio o bispo ele São cia o:.Jtural dos jndios quasi que se perde, se não conheces
Maló benzer as bandeiras, e cruses, que se distribuiram pe- se a lingua e as manbas d'el1es.
los missiona rios e commandantes. - Felizmente com o novo governaclor Ga~par de Souza rai-

Em virtllue do ml\u tempo só poude sahir em '19 de mar- ou para elle a esperança, e por ordem expressa (1'el-rei sa·
ço, porem apenas eram pnssadas algumas horas de vingem, l1io ela Babia afim de residir em Pernambuco, como lugar
rija soprou a tempestade, e 'apoz nove dias de trabalhos e mais proprio [J:Jra cuidnr ela conquist:.J projectada.
afflicções roi a llotilha arremeçada ás costas de Inglaterra, Cbegando ahi aparelbou a expedição nomeando para cabo
a cujos portos foram chegando os outros navios successi- d'ella e capitão-moI' da conquista a Jeronimo d'Albuqller
vamente.· que, cujas qualidades e serviços encontram-se na sna viôa,

Reunidos os nnYios em Plymouth, só podernm sabir em artigo Governo.
23 ele abril ao seu destino, e sem -acompanhai-os em sua S0mente poude a expedirão maritima levantaI' ferro do
viagem, diremos apenas que no dia 26 de julho fundearam porto do Recife em ,Íl1nho de '18'1~:l, sendo composta clequa
em frente de ilha de ÚIJaon-mir'i1lt, a que depo~s Diogo de tro cml arcações, e cem homens apenas.
Campos chamou das Guayavas, e a qual posernm os fran- Cbeganclo ao Ceal"Ú, levou comsigo a Martim Soares que,
cezes o nome de Santa An1~a, do dia marcado no -kalen- como pratico da costa do Maranhão, seguio :.Jeli:mte para fa·
daria christão. zer explorações, e dar informações.
, (Vide Ilha de Santa Anna.) Demorou-se Jeronimo cl'Albnqucrqlle no logar chamndo

Ahi se demoraram alguns dias, e desconfiados talvez do Bu1'G.cO (ll~s tartarugas, onde construia á pressa Ilm {orfe
m:iu acolhimento dos índios mandaram adiante o seu amigo sob a invocação de N. S. do Rosario.
Carlos des Vaux, que regressando em breve trouxe-lbes Ahi por muito tempo esperou as informaç(,es rle Martim
agradaveis noticias. Soares, e como não viessem, e lbe falh:Jssem as tentativas,

Saltaram os cbefes, escolheram local onde coostruir:.Jm o que fez para trazer' l\ sua alliança o afamado indio Jllripari
for·te do balztilrte, um armazem e urna casa, em que tinham gllassll (Grão-diabo) resolveo regressar com parte de Sllas
de residir provisoriamente. (Vide forlctleza do !Jaluarte e forças, mormente já sentindo falta de mantimentos.
comento de Sctnto Antonio.) Deixou no presidIO uma guarnição de quarenta homens,

Pouco tempo foi bastante para saber-se d'estas occorren- e detalhou parte lb gente para ir por terra, e o restante
cias na Bahia e em Pernambuco, d'ande ('oram transmitli- por mar com elle.
das a Lisboa e a Madrid. Chegaram DO fim do anno a Pernambuco, e causou esta

Despertou-se o govemo de sua habitual inercia, e então resoluçTIo inesperada muito lesgosto ao govcrnador.
cuidou-se pela primeira vez d'um modo positivo da coo- Ja por esse tempo tinha de no\'o partido pal'a Madrid o
quista do Maranhão, mas sem a fi ,01' presleza, 'antes cam sargento-mór Diogo de Campos a requereI' recompensa ou
mllitàs delongas e embaraços. descanço'de seus serviçós.

Ordenou a governador D. Diogo de Menezes ao sargeo- A càrte determinou-lbe que voltasse ao Brnzil com escala
to-mór Diogo de Campos Moreno, que fosse até ao Rio-Gran- por Lisboa, onde acharia 4.00 homens, artilhnria c munições
de eI.aminar o que mais convinbn para realisar-se esta de- para a conquista do Maranhão.
liberação da côrte. Cumprindo cllc n ordem apenas encontrou 30 bomens, e

Tinha Diogo de Campos um parente, que acompanhou a depois de muitas contradicções, embaraços, e incpcias rla
expecliçã() de Pel'o Coelho, muito entendido na lingua dos parte do governo embarcou-se elie n'uroa aU'rca com 50
jndios, o qual foi incumbido de e~tudar os seus usos ecos- oldados, 2 colebrinas para uma fortaleza do Recire, algu·
tumes, e tornar-se amigo d'elles. mas armas, munições e coisas indispellsaveis para a jorDa-

Esta commissão muito bem desempenhou Martim Soar-es da do Marnnhão.»
Moreno a ponto do Principal Jacauna o chamar seu filho. Em Pernambuco encontrou um cara\'ellão com treseDtos

D. Diogo de Menezes aproveitou-se então delle para o alqueires de farinha e bem pouca gúaroi~ãci.

nomear capitão do Ceará. ' Sabendo que as praça do Fo-rfe das larta1'ugas estmm
Encaminhando-se ao seu destino, sempre prudente levou sendo incommodaclas pelos gentios e pela fome a ponto de

dois soldados apenas para não pensarem os indios, que ahi se sustentarem com ervas do campo, mandou para ali oca
o levava espirito hostil, um capelião, ornamentos para igre- ravellão com H~ soldados e ,16 hespanh6es, porem foi tão
ja, um sino e varias coisas, que denotassem uma missão desprovido que apenai> leVou duas libras ue polvoral
para doutrinal-os, e não escravisal-os. Comtuclo d'ahi a poocos di:.Js poude essa fOl'talesa emba-

Bem acolhido pelos indios, seus antigos amigos, levantou I'açal' o desembarque ele tropas l'nlllcezas sob Q commando I

uma igreja, que dedicou a N. S. do Amparo, e uma forta- de P'ratz, que n'um alteroso navio por ahi passou com for
leza, e podendo conseguir de Jacauna até a mudança de sua ças destinadas ao Maranhão.
aldein para abi. D'abi em diante tanto o governador como Diogo de Cam-

Ajudado por elles tomou uma náll bollandeza, e afugentou pos principiaram a Inctar com diillculdade para realis3resta
outra. empresa, «pois tu'do faltava quanto sua magestade manda-

Embora tão bons auspicios, sendo abandonado aos seus va dar a uma nau, que sabe do porto quanto mais a uma
proprios recursos, quando o governador geral se retirou conquista 'tão perigosa.»
de Pernambuco para a Babia, M3rtim Soares pela incoostan- Surgiõ ainda outra diillculdac1e: a côrte nomeon cbefe
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d'esta conquista a Diogo de Campos, e governador a Jero- Tudo lhe foi immediatamente entregue, cedendo aos ini
nimo d'AlboqlJerque. migQ.s, conforme um dos al'tigos da capitulação, tres navios

Na impossibilidade de destituir um sem desgosto do ou- da armada, nos quaes voltaram para a França mais de 400
Iro, conciliolI elle os animas «confirmando a nomeação ele invasores, ficando porem aqui alguns, que se havinm casa
Jeronimo de Albuquerque dando-lhe por collateral a Diogo do com indins.
de Campos com auctoridade quasi igual, pois ge as ordens Assim findou a primeira invasão que so1Ireu o Maranbão.
se haviam de cumprir em nome do capiUio-mor, ficon toda- Invasão hollandeza.-Quando a Hollanda
via assentado, qoe coisa alguma se dispozesse sem o voto constituio-se potencia de primeira ordem, passou a conquis
d~ ambos.» tal' grande parte das colonias, que Portugal fLlOdolJ n:J Ame-

Só isto era bnstante para enfraquecer a acção do com- rica, na Africa e na Asia.
mando, mui principalmente sendo, Gomo eram, os dois cbe- Na America deram-se essns conquistas no tempo em que
res de qualidades e caracter' militares tão oppostos. Portugal gemia sob ·0 dominio de C~Uella.

Sahio a principio Jeronimo de Albuquerque até a Para· Despedaçada essa oppressITo em '1640 foi elevaLla no thro-
h)'ba afim de levar os indios d'aquellas paragens, e no Sel- no_a eI)'nastia ele Bragança.
hado 23 de agosto de 1614. ás 7 horas da manhã partia afl· No reinado ele D. João IV. Mauricio de Nassau /.lprincipe •
nal n I'xpadição rnila:jroscL ao maneio de Diogo de Campos, ambil:ioso, emprebendedor e governador geral das colollias

Na Fortaleza do Rio Grande do Norte tomou elle a Jero- bollandezas no Brazil» apossou-se de varias estabelecimen
lliffiO d'AllJoquerque, e fez-se á vela estn al'mada «compos- tos portoguezes tanto no Brazil I~omo on costa fronteira da
ta de dois navios redondos, umn caravella, e cinco caravel· Africa, mandanelo para o mesmo fim uma expediçITo ao Ma-
Iões, com lima e~uipngem de menos (le cem homens de ranbão. .
mar o guerra, os quaes reunidos aos de Jeronimo de Albu- Governava o Maranbão Bento Maciel Parente, )Jonatario
querqllB, darinm para quatro companhias de 60 bomens ca- da capitania do cabo do arte.
da llma, e algun~ aventureiros mais afóra alguns indios de Vivia elle na cidade de S. Luiz «povoação ainda muito
serviço o arma., que seriam o duplo. aC:lObada e miseravel, frouxo e alquebrado cow o pe o dos

.Foram tnmbem na expedição muitos presos, de que se annos, menos cioso da bonra e da gloria militar, que da
achavam cheio os-/'oTtes e a cadein. conservação e meneio das muitas 'riquesas, que possuia,~

.Os provimentos, munições, e :lrmamento constavam de quando no dia 20 de nO\1embro de 164--1 as ornou á barra
6,000 alqueires de farinha, chegada então muito a ponto do a esquadra hollandeza composta de 18 velas com dois mil
Rio de Janeiro, cem arroba de peixe, vinte canastras de homens de desembarque, com mandadas pelo almirante João
mdinba, viote quintaes de poIvora, tres peças ue artilha- Cornelles Licbthart. ~.

ria de ferro coado, Gpm duzentas bailas e arcabuzes, mos- Foram a principio recebidas com salvas e cortesias do
quetes, cbumbo e murrão.)' estylo entre nações amigas, mas venuo o governador, que

Foram tambem doi frados capuchos frei Cosme de S. pa- sem corresponder a ellas trnnsplloham o nncoradouro, e
mião, guardião, que foi do con\'ento de Prajuá, e frei Ma- prOt:uravam occopar o porto, dispHou-lhes toda a sua :lr
noel da Piedade, homem nobre e grande theologo, «que de- tilbaria, de (me nenhum dnlIIno resultoo, indo a ill'macln dar
\'iam pelejar cootra os mis iODarias francezes na conq.uista fundo junto à ponta do Das/en'o, onde desemhnrcaram 10-
dasalmas. J go mil homens.

A 27 de o.utubro cbegou ella á Bahia de Guaxemcluba, Estes bereges desped(lçaram ii Imagem de N. S. do Des-
hoje de 8. José. terra, e entregando-se ao roubo e a pilhagem nem d'elles

Principiou a longa serie ele hostilidades com prospera e escapnram os pobres religiosos de S. Franci co, em cujo
adl'ersa fortuna, a todas as hora , sem descanço e sem tre- convento tambem fizeram em pedavos a Imagem de Santo
goas, no mar e em terra contra os francczes, das quaes pó- A.ntonio.
de o leitor clJlioso fartar-se e instruir-se lendo a Jornada Assustados os habitantes, o governador servia até de lu
do A/aranhão 1101' ordem de sua mageslade, feita no allno dibrio aos invasores, porque ao passo que se apoderavam
de 1(J14, escrip.ta por Diogo de Campos l\foreno, compa- de tenas do seu dominio lhe permittiram, que elle continu
abeiro d'essa lidns e glorins, e publicacla pela '1cademia asse a governar, até que viesse dos Estados-geraes da Hol
Real das seieneias de L1'sbon, em 1812, os Annaes JÚslo- landa e da côrte de Lisboa uma resolução difinitiva sobre
ricos do Estado do Maranbão por B. P. de Berredo, .13 o re- a occupnção d'estas terras.
sumo que d'elles fez o commendador João Francisco Lisboa, O governador não tendo com que resistir, pois não ha
nos seos Apontamentos lJara servit'em á h1'storia do lJJara- via disciplina militar e nem meios proprios de defesa e ape
nMio, em muitas oulras obras, e em varias lugares do pre- nas no Forte do Baluarte 70 homens, pela maior parte me
sente trabalho. ninas de tenra idade, Bento Maciel, sem ouvir as instancias,

Finalmente em 20 de novembro de 16Hí no Forte elo tão cheias de valor do capitão Francisco Coelbo de Carva
Sardi/!lta chamado depois de S. FmneisQo, Alexandre de lho, abria e franqueou as porta da fortalesa, por onde en
Moura, governador em cbefe das tropas portuguezas inli- lraram livre e desembarnçadamente os invasores, abateram
mou a Ravardiére que se rendesse, e este humilbou-se a se as bandeiras portuguezas e an'oraram-se as de Hollanda!
ponto de assignar um auto de entrega, ditado pelo vence- A cidade .foi entregue a ambição desenfreada da solda
dor, e concebido em t~rmos arrogantes. de ca, Bento Maciel foi tratado como «vil prisionetro" e HSO

•
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dos mais notaveis cidadãos foram deportados para a ilha da uma descarga geral sobre elles, que passavam a descober·
Madeira em um nàvio podre c mal aparelhado, que por to, do que escaparam com vida apenas seis. (Vide Oi/eiro .
mercê de Deos foi arribar á i1ba de S. Christovão, povoa- da ['I'uz.)
ção de inglezes e francezes. Desprestigiados os bollandezes com tantos revezes, era·

Os inimigos foram se apoderando de Alcantara, e Itapecu- bustecido Muniz Barroiros com estas glorias e com a adhe·
rú, e empregando sempre o mesmo systema de pilbagem são de multas habitantes da ilha, passado um dia e uma
tomaram os engenbos ue assucar, então existentes, porem noite, como que tocado de subi ta inspiração atravessou a
conservaram n'elles para feitorisal-os os seos mesmos se- ilha, e veio fortificar-se com os seos companheiros no CaD·
nhores, vigiados [lorem por boas esquadras de soldados. vento ue N. S. do Carmo, posição eminente, que ficava a

Desejoso Lichtbart de regressar a Pernambueo, cuidou um tiro de mosqnete das muralhas da cidade.
na conservação da sua conquista, e para isso nomeou um Debalde pretenderam os inimigos desafrontar-sc em di·
.governador de sua conflança chamado Pedro por antonoma- versas sortidas, onde foram sempre vencidos.
sia o Politico, a quem ãeixou 600 homens e quatro navioê. Felizmente no dia 2 de janeiro de -164·3 chegou aos por·

Em 31 de dezembro fez-se á vela levando Bento Maciel, tuguezes um reforço, expedido uo Pará, de 113 soldados,
((victima a um tempo da propria fraquesa e da perfidia ini- 700 indios, e pouc:Js munições, commanLlados por João Ve·
miga.D lho do Valle, capitão-mór de Cametá, e Pedro Maciel, capi.

Mauricio de Nassau tractou com muita aspereza o seo tão-mór do Pará, ambos sobrinhos do infeliz ex-governarlor
prisioneiro, manclou-o logo para a fortalesa do Rio Grande, Bento Macie!.
onde atribulado por acerbas desgostos falleceo eiJ poucos Chegaria muito a tempo este auxilio a Muniz Barreiros,
dias no principio do mez de fevereiro de -1642. (Vide a vida ja resolvido firmemente a levar de assalto a fortalesa inimi·
de Bento Alaciel artigo GoVe1'lJado1-es.) ga, se cruel enfermidade não o impos ibilitasse de sahirdo

Durav:J ja nove mezes, que os infelizes babitantes de S. leito de dóI'.
Luiz so1Il'i·am igualmente nos seos haveres, na honra, e na Tomou ~onta do commando Antonio Teixeira, porem em·
liberdade, não sendo respeitadas ·as mulheres e nem se bora possuido das mesmas ideias de l\Iuniz Barreiros, teve
quer permittido o culto estnbelecido no paiz. de luctar com embaraços promovidos pelos SeOS emulos.

O soffrimento ja ern .muito, e por tanto grande o desejo Não lbe foi passivei atacar com prestesa a fortulesa ini·
dos opprimidos de verem-se livres dos oppressores. miga, e isto deo tempo a que viesse de Pemambuco um

Cincoenta foram os primeiros conjurados, que se empê- reforço ele 770 soldados e muitos inclios, commaodados por
nharam n'esta arriscada facção, e elegeram para seo comman- Anderson, omcial boJlandez muito uistincto.
dante a Antonio Muniz Barreiros, que no exercicio de varios No dia seguinte atacou elle immediatamente os portugue·
cargos de importancia, inclusivê o de capitão-mar, soube zes com '1,400 homens entre indios e hollandezcs.
acarear estima e consideração geral. Conseguiu g~nhar os postos avançados, porem nás trjn·

Muniz Barreiros, que com as da patria, tinha de vingar cheiras do Carmo encontrou barreira insuperavel, e depois
as injorias proprias pois era um dos proprietarios t1'ans- de duas boras de combate, ja desanimado ordenou a reli·
formados em f~itores dos seus mesmos engenhos, corres- rada tendo Lido 160 mortos e 200 feridos.
pondeo à c.onfi:JL1ça dos· sens cCJ~cidadãos. Entre os canticos da victoria misturou-se profundo des·

Na noite de 30 de setembro de 1M2 foram ataGados e gosto, porque immediatamente depois d'elln fallcceo Mu·
rendidos successivamente os cinco engenhos do Itapecurú, niz Barreiros cuberto de tal gloria, que nunca morrerá seu
dois de Muniz Barreiros, dois ele dois llIbos n:Jturaes de nome, visto estar escripto com a penna da posteriLlade nas
Bento l\'Iaciel, e um de Antonio Teixeira de Mello, segundo paginas da historia.
commandanLe dos insurgentes. !nuerson, embora desmoralisaelo, n~io abarlclonou a pra·

Ao amanhecer elo dia seguinte atac~ram o Forte do Cal- ça, a qual foi jnlgaua pelos insurgentes impos h'el de seI'
vario, onde bavia 70 homens guarnecendo oito peças de tomada de assalto. 8

al'.tilharia, e assim tresentos bqllandezes, derramados p<)r to- Faltando a estes as munições evacuaram a CIdade, eprin·
da aquella ribeira: foram os mais d'elles mortos e degol- cipiou então o espectaculo continuo c moootono q de em·
lad0s, e o resto prisioneiro não escapanelo um só. buscadas, guerrilbas, assaltos, surpresas, marchas, contra·

Deixando r/este Forte uma pequena guarnição procurou marchas, incendios e deY:J~tações, J) tomando então agueI"
passar [lromptamente á ilha de São Luiz, porem depois ele ra um caractel' ele violencia e J'erocldade sem ignal.
algum tempo de marcba toparam as suas avançadas com 40 Depois de tres mezes, que Antonio Teix.eira discorreu
soldados, que vinham explorar o terreno por haver sido o pela ilha de São Luiz, passou-se a Alcantaril, onde teve o
commandante hollandez avisadà por um negro, que se es- desgosto de ver-se aiJandonado por João Velho do Valle e
c.apara no ardor do ultimo combate. Pedro Macie!.

Em fins de novembro estava Muniz Barreiros acampado Heduzido a 60 portuguezes e 200 jndios, forças extenua·
com suas forças a tres legoas distante da cidade. das e baldas de todo o necessacio, comtudo Antonio Tei·

Fez ariJnçar um pequeno destacamento até o rio CoLim. xeira não esmoreéeu, continuou em suas excursões por ler·
Sabendo o governador d'esta divisão de forças mandou ra e por mar, indo todos os clias crescendo as soas forcas

atacar os portaguezes, que prevenidos a tempo de se pos- com as atrocidades incriveis, e ás vezes inateis, praticadas
tarem" de embuscada o'uma posiC'Üo vantajosa, desfecharam pelos hol1andezes.
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Cançados pelas luctas 'da guerra, e já sentiniJo falta de ru-armar laços, armar ciladas e significa pedra comprida
I'jleres pois não tinbam cnmmunicação por terra, e de Per- ou larga, em qtte se armam cilarlas. ,
nambuco nada lhes 'rinha ha muito, no dia 28 de fevereiro Não encontramos esta palavra nos diccionarios das lin
ue i644 se fizeramá vela, deix::mdo a artilbaria encravada, guas tupy dos drs. Martius e Gonçalves Dias, e por isso
acidade em lastimoso estado de ruina, pois na ultima hora não citamos as suas opiniões.
destruiram grande numero de ediGeios. Em uma das notas á Historia da Revolução do Maranbão

Assim terminou no Maranhão o domínio bollandez, de- pelo dr. Domingos José Gonçah'es de Magalhães, impressa
pois de haver durado mais de 27 mezes, dezesete dos qnaes na oillcina typograpbicil do sr. R. de Mattos, se diz esta pa
sehaviam passado em guerra incessante e implacaveJ. lavra ser escripta por uns ItapYCtH'U, por outros ltapucu

Não nos parece fora de proposito aqui mencionar mnis o nt e ]tapicuru. Diz o editor que em seu entender são et'-
seguinte: rados todos estes modos d'escrever sendo ltapec~t1'u a et)'-

No bra.õo de nobresa do conego José Constantino Gomes mologiea e unica exar.ta.
de Castro, concedido em 28 de junho de 1804, e em 7 de Esta denominação compõe-se de t'la pedra, lJe, caminho,
março de ·J805 registado á pago 237 usque 2M) do livro da via, cz/ra, curuten, muita, inlluencia, isto é, cami'nllo de
camara da cnpital-Registos 1803 a 1805 se lê o seguinte. muita pedra ou inçario de pedms.

«Que elle é descendente de Domingos de Araujo Cervei- Tendo este rio duas caxoeiras extensas, é facil de des-
13 Bayão, tilho de Antonio de Cerveira da Camara, o pri- cobrir de onde derivam os indios o seu nome.
meiro restmtmelol' do L11al'anhão do poeler dos hollnnde- Na Babla, em Minas &c. existem rios com esta denomi-
7.es, e do valeroso Diogo de Campos Moreno, snrgento-mór nação, e em todos elles ha caxoeiras.
qoe foi de todo o Est:Jc!o cio Brasil, primeiro conquistador Adoptamos esta ultima etymologia por nos parecer mais
do Maraob'ão do poder dos francezes e commnnLlante-gene- adequada a rasão.
ral 110 mesmo cm 'J 6'14.. D Serra do ItapecuriJ..-Assim chamada pelos sens habi-

l\ão se encontra em parte alguma, senão n'este documen- tantes, porque mui perto eJ-'ella e ao NE nascem em grande
lo, que Bayüo fosse o primeiro restaurador do Maranhão. parte as vertentes cio rio Il'este Dome.

Eassim se escreve a historia, e se concedem -brasões Divide ou separa as altas vertentes do rio Itapecurú das
por sCI'\'iço~, que nunca se fizeram! do rio Paroabiba.
Ita.coluHti.n. -(Morro de)-Este nome é compos- Corre de L. a O. dando Llil'ersas voltas desde a félZenda

to de dU:JS palnHas indigenas 1't(t pedra, columin menino, Jacú em 6° 4-0' de lat. merid. e !~5° 20' de longo oec. até
esignificn-menino âe peLlra. ~ fazenda das Lages em 6° 50' da mesma lat. e MSo 22' de

Acha-se na fat. merid. de 2° 3' e na longo oee. de 4-60 long. oecid.
45', Tem ele cumprimento 60 legoas, e a sua maior largura é

(Vide Faról de ltacolwnin.) de 6 legoas, segundo o coronel Lago, porem estreita-se em
Itagorará.-Iliacllo confluente dn Pal'Oahiba, 3 alguns lugares tanto que olIerece para ambos os ladós

kilometl'o~ acima Llo riaclJo dos JJacacos; ou 2 a 3-abaixo promptas descidas, c no fim d estas encontram-se excellen
da ilha do l'aboleiro do Somno. tes aguas correndo ao S. para o Paroahiba e ao N. para o
Itall1eriu'l.-Povoado pertencente á villa do no-ltapecnru.

sario, . A sua maior altura é ele 500 pés.
Itapary. -Ponta de terra banhada pela bah ia de S. Em. grande parte habitada, suas altas planicies são cam-

José ao N E dn ilha do Maranhão, onde no tempo da inva- pos, alguns seccos, porem assim mesmo é bem cultivada.
são franceza se edificou um (o?'te, sob a i~vocação de S'. Rio.-Os invasores francezes em seos escriptos ora cba-
Joseph de ]talJa?'Y· mavam --l'apucu1"tt ora lUaranhão a este rio.

Em virtude do tractado que ct:'lebraram Ravardiére e Je- Tem as suas nascentes em um buritisal nas fraldas da
ronimo d'Albuquerque sobre a eracuação da colonia dos serra. do mesmo nome: nas primeiras 30legoas de seu cur
francezes da i1l1a do Maranbão, como penhor das tregons foi so, que no total conta 250 legoas em todas as suas volta~,

decidido, que os francezes entregassem aos portuguezes este Dão é navegavel, e só começa a sêl-o na altura da nova vil
Forte, °que se realisou em 31 de julbo de 1615. Ia do Mimdol', porem custosamente até á conlluencia do

Ahi saltou da armada portllgueza, fundeada na bah'ia de tllpercatas, não tanto pela cacboeirinha de Sant'Anna, que
S, José, o pequeno troço de bomens; qutJ caminhando pelo não é mais do que um pequeno raso de poucas e miudas
interior da i1ba, chegaram até ao acampamento francez de pedras, como por qllC, sendo estreito, as arvores, que as
São Luil, invernadas continuamente derrubam, obstroem o seu leito.
Itapecu.rú.--Serm, n'o, vala, (regueúa, muni· O dI'. Olimpio Macbado no seu Relatorio para o anno de

cipio ecomarca. 18M, pago 25, dá parn este rio o curso de 150 legoas.
Etymologia.-Sobre n etymologia d'esta palavra são des- Considerando-se em linha recta a distancia percorrida

encontradas as opiniões. Frei Francisco dos Prazeres Mara- pelo rio, este calculo deve estar proximo da verdade, se
tiMo na sua r.ollecgão cl'etymologias brasilei'ras diz qne, lta- porem considerarmos as yoltas do mesmo, é mais rasoavel
picur1t mtltapuCltrú, vem d'ita-pedra, pucunt pucaro e por o calculo supra.
tanto quer dizer lntcaro de pedra. Opina o sr. IgDacio Jo- Depois de receber na margem esquerda o rio Jlperaltas
so Matta que se deriva, de Ua pedra, pucz't-Iarga, longa, e e na direita o Cor·rente, sua largura excedo a 20 braças,
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3 leguas
3 J/2
!J,

4 1/2
tl

que se vae augmentando á proporção, que engrossam o vo- De tão louvavel ideia apenas resultou o seguinte ameio,
lume das suas aguas os seguintes riacbos: que aqui archivamos como guia aos vindouros.

1°-Riac/tão (margem direita) 2°-1taprcurusinho (idem) «111m. e Exm. Sr. presidente da provincia do Maranbão.·-
3°- Ponfe (esquerda) 4°- Limpesa (direita) 5°_· OUitO Junto achará v, e'xc. o resumo circuOlstanciac1o e demon.·
(idem) G"-Prata (esquerda) 7°-Codà (idem) e afinal Pi- trativo do estado do rio Alto-ltapecuru, que colhi em \Iia·
rapemas e Piriloró (iJem). gem d'exploração a que assisti em cnmprimento d'um of·

Até Caxias, distante d~ sua foz 83 legoas, sobem canMs !leio, que me dirigia p:Jra tal fim eSS\l prcsiLleocia, em dala
grandes, com muito custo no "erão, e em toda a estação os de 22 ele julho proximo passado.
vapores da companhia iluvial maranhense. Igualmente re01etterei com mais espaço de tempo aplan·

Desde abril até fins de maio de 1789 encheo tanto este ta do tana1, que é de necessidacle abril'-se afim de inutili·
rio, que em muitas partes tinh3 duas legoas de largura. sal' as duas cachoeiras denominadas Laranja e Sanhoró,

Em 1789 encheo outra vez o rio d'e ta maneira. para desta forma desapparecer o maior obstaculo que oITe·
. São turvas e lodosas as suas aguas, diz o m:Jjor p:Jula rece aquella parte LIa rio para conseguir-se á navegação 1'6·

Hibeiro 00 seu ltiner'ario, e tão quentes no verão durante gul:Jr a vapor. A qn:Jntia,. que julgo ser necessDria para a
a noite, que amanbecem fumegando. ,abertura do referido canal e limpesa do rio em ordem a

Em '1805 o inverno foi tão rigoroso, que obrigou o rio tOl'Oal-o navegavel de Caxias aos Picos é de trint:J contosde
a sahir do seu leito e estender-se por algumas legoas pelo reis (30:000 '000) isto é :Jproveitaclos conscienciosamente,
centro, trazendo como consequencia d'isto a grande epide- Os vapores destin:Jdos para :JCjuella navegação devem ter as
mia, qge por ahi reinou. condições segllintes: Força de 30 a 40 ca\'allos, cal:Jdo ~

A largura d'ecte rio é de·20 a 25 Qassos, desue a sua palmos, l~omprimento WO palmos, largura ou bacca 18pal·
origem até o rio Alpercatas, de 70 a 400 de Alpercatas até mos, a dois helices em consequencia do pouco callado dos
ti villa do lLapecurú, de 300 passos em alguns lugares e em cascos dos vapores e pela facilidade da pas agem nas caxo·
outros ue 40 a ÕO d'esta villa para baixo (calculas do ma- eir3s.'-Deos guarde a v. exc.-Maranhão 1° de setembl'o
jor Paula Ribeiro). de ,I 870.-João Etchegoyen Port:J!.

Antes de se unir as Alpercatas tem a pequena cachoeh'a Descr'ipção das cachoeiras elo Allo-ltapecudt e mais obsta·
dr, Sant'Anna, de que jã fallamos, depois encontra-se as culos q~(,e orrerece aqttella parte elo rio afim de estendal"
das Tr'es 1'rmã3, qlle na verdade não formam cachoeira nem se urná navegação r-eg'ular da cidade ae Car.cias (t po·
üaipava pois são 4 pedras grandes soltas no leito do rio, voaÇao dos Picos.
3 bem "isi' eis e 1 só apparece na secca. Tem nill bo'rn ca- C1xociras Lal'j;, do canal. P,'orundidadc. Dista de Caxias,

nal. P Criminosa..... 4·2 palmos '14 palmos
O nome ue tr'es i1'111.ãs induz a erro ou equivoco, por 2:1 Canal torto. . . . ciO W

causa das tres pedras mais visiveis. Entretanto este nome 3:1 Terra dura. . . . 60 8
é dado ao lug:Jr, porque as terras adjacentes pertcnC'.eram l{.a As emenuadas . 36 »
a tres irmãs, que ainda hoje existem, c.onbecidas com o 5a Olho d agoa , . . 02 W
mesmo nome, na villa da Passagem-Franca. 6" Cabeça de negro 46 8

Das cachoeiras oute'or:J existentes encontram-se hoje as 7a Cajaztirasl..... GÕ 4
seguintes na ordem descendente: 8a Laranja.. . . . . . 30 2 1/2

Sanharal ou Sanhod, arrecife de pedras; Laranfo, idem 9" San!1oró.. . . . . 30 2
idem; Rabicha, itaipava; S. Pedro, idem; Quebr"a-cOco, Observaçàes.-A. força da-correnLesa nas caxoeir:Js a co·
iuem: Serra, Idem; 8ctllta QuitericL, idcm; Cajazeim, ca- meçar da CrimÍ'tlosa até ás Cajazeiras é invcncivel a I'apor;
cboeil'a impropriamente dita; Cabeça de neg1"0, itaipava; é -preciso ser auxiliada por cabos resistentes manobrados
Olho d'ag1ta, idem; Terra dum, idem; as Emrnendadas, t)or guinchos movidos á mão ou a "apor, isto é em tempo
idem; Canal torto, cachoeira idem; Cr1'mú1Osa, idem idem; de secca nos 'mezes de junho, jolho, agosto, setembro eou·
Maria do O', itaipa\'<l, Esta itaipava é insignificante. tubro mais ou menos, porem p:Jssados estes mezes a nave·

Estão estas cachoeir:Js até o lugar Castanhas, distantes gação torna-se franca.
13 legoas do A1yaial do Príncipe Regente. As mais caxoeiras olIerecem passagem fraqca :J l'ap,Orcm

\

Estes pequenos obstaculos são os motivos de não ser todo tempo, i~to é, a excepção do Laranja e Sanbaró. que
paI' canoas grandes na"egado desde Caxias até o Alperoca- devem ser indispensavelmente inutilisadas por meio d'aber·
tas. tura d'um canal lateral na prO":';imidade das mesmas com as

Um dia serão estes embaraços destruidos em parte 00 dimensões seguintes: Extensão do canal ·186 metros 3m

no todo, como foram a Cachoeir-a grande, a do Angical, a Hi" de profundidade, 811l 32" de largura. Desde o momcn·
dos Galos, a Barriguda e outraS. to que se e(fectnar' a abertura deste caoal a navegação do

Para este fim em 2'1 de julho de 1870 o presidente da Alto-Itapeclll'11 tornar-sc-t a snperior á aclnal navegação do
provincia, então em exercicio, o dr, José da Silva Maia en- Maranhão a C:Jxias. Deixei de tomar a distancia da5 moei·
carregou ao cidadão João Etchegoyen Portal de iI' examinar ras entre as Cajazcirás e Laranja por ellas não oJIerecerem
se el'a passivei a navegação a vapor de parte d'este rio, obstaculo algum cont~a a regularidade da navegação. Nes·
comprehençlida entre Caxias e Picos, e calcular a despeza tas condições está tambem a caxoeira Maria do O', qU8se
necessaria para desobstrucção do rio na referida exteosão. acba a duas legoas de Caxia.s. Em commissão no Alto-na·
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pecurú '18 ele ngosLo de 'J 870. -João Etchegoyen Portal. lhe que soo encarregue d'aquelle serviço, e ordenar ao tbe
Orio até ,I no se fazia temi vel pela Cachoeita da Foz, souro provincial CJue ponha fi disposição da mesma dii'ecto-

diz um escriptor contemporaneo. ria a quantia de um conto de reis, pela qual, segundo a
Esta cac!Loeira'é'a qne se encontra abaixo da yilla cloRo- opinião do engenheiro Gomes de Sousa, pode ser feito aquel

sario, conhecida pelo nome de caxoeira da Vera Cntz, no- le trabalho.
me derivado elo ??orfe que ahi existia. "Louvamos a s. exc. por tel' quel'j,(lo ligar á sua viagem

Nome improprio, porque cachoeira signil1ca-'lcatadupa, ao Rosario um tão importante melhoramento para a nossa
00 grande torrente, of)de a agoa do alto se precipita com navegação fluvial. D

estrondo e fervor om cachões.» Principiada esta importante obra pelo sr. dr. Jansen Fer-
Nada disso abi notnmos; qunndo pessoalmente examina- reira merecen ella felizmente muitos cuidados do exm. sr.

mos essa localidade, por duas vezes, em maré baixa, na dezembargador Ambrozio Leitão da Cunha, que ahi foi Lam·
companhia dos {Ixms srs. presidentes da provincia, Jansen bem exnminal-a por duas vezes, e não poupou exforços e
Ferreira e Leitão da Cunba e outros cidadãos. nem despezas para realizaI' este importante melhoramento.

Oleito do rio óirriçado de pedrns, sep:lradas ou reuni- O distincto engenheiro maranhense dr. ~'Íiguel Vieira Fer-
das em grupos, mais ou menos salientes,' dando pas agem reira, no n. 50, de '15 de janeiro de -1.86i, da Revista Pa
para a navegação por canaes, pelo que esperam os praticas lJular, publicada no Bio de Janeiro, deu á luz um artigo in
maré cbeia afim de passarem com segurança. titulado Cachoeira ~o Rio ltapecurú', onde disse, «que

E' actu31mente o de maiol' navegação e desagua na bahia achava passiveI fazer-se a applicação da luz electrica ao es
do 11rfaial novo Jcgoas ao S da capital, na lat. merid. de tudo do fundo dos rios e em geral dos lugares de pouca
2° ~2' e na ·Iong. occ. de 46° 26'. profllndid3de, como o d'esta r.achoeira, servindo tambem a

Por occasião de reparar-se a f'ortalew ela Vem Cr'uz, o propria electricidade para produzir a explosão da pol\'ora,
engenheiro encarregndo cresta obra João Victo Vieira da empregada para rebentar as pedras.») -
Silva, reconbe(;endo a econom a, qlle resultaria do aprovei- Nns margens d'este rio estão assentadas a cidade de Ca
tamento das pedras da c3élloeira, começou a derrocal-as, xias e as villas do Goelá, Coroatá, ltapec'urú-mir'ún, Ro
na convicção de que com isto mnito ganhava a naregaçTIo za'rio a villa do lJ/iradúr (de qm e outro lado) e a dos Pi-
do rio. cos (á direita).

De 'J 2 de agosto de '1810 a feYCl'ei 1'0 de '1841 com 23 «O rio Itapecorú, descreveu-o nssim em sua Yiagem o go- .
tiros, alem da força do cunho e malbo, o eng~nbeiro fez vemador Joaquim de Mello e,Povoas em 17 de jóuho de
saltar G27 pedras grandes, as qnaes por um cnlcoJo mLlito na7, estú boje inteiramente cbeio de lavradores por serem
baixo pesariam 'I :3GG quiotaes. as terr~s proprias para algodão, que é o mel bar ramo ele

Ocanal junto ,ao recife tem H3 a H) braças ele profLlnd j- commercio d'esta capitania. E uma ribeira agradavel e no
daue, I seo principio tem llns perizfls com muitas fazendas de ga-

Com esta obra gastou 640$1.00 reis, e com tão pequena dus.»
quantia fez gr<Jnde melhoramento á nn\'egação do rio, e pre- Remontando-nos ás eras mais remotas sabemos, que ten
I'enio assim a perda de moita:; cabedaes c de muitas vidas. do sido tmndaclo a Lisboa lanoel do Vide Souto-Maior pelo

Ha orna planta, levantada em H:i de maio pelo mesmo eo- governador Ruy Vaz de Siqueira ('1662-1667) em oma re-
genhciro João ViGto. presentação dirigida ao conselho ultramarino affinnou aquel-

, D'esta cachoeira bastou tirar-se a pedra cbamada Jubuti le, que o cc Tapicun't, jardim que era do Mal'anhão, assim
quebrado, o caixcio, algumas pedras do recife de José F'ir- por ser rio, qoe mais se avisinha á cidade, como POI' mais
lIIillO, do canal do meio, e !luas de bocà da cachoeira pa- fertil de excellcntes terra, e rnelllor pescado e caça da me 
ra anaveg3ção ser mais facil. ma maneira, .. pastos da naturesa em que multiplica e ha

Oexm, sr, Manoel Jnnsen Ferreira, quando na pre iden- n1uito gado, e Sl1pposto teI' boje algumas f3bricas de eu
eia da provincia, indo examinar a obra do Estreito do Co- genhos e moradores, para o que já teve, e para ° que é
queira, qoc mandou reabrir, foi tnmbem vêr esta cachoei- capaz e desejado, está como despovoado, pelas assaltadas e
ra, e n'essa inspecção demorOu-se oito boras. damoos, que o tnpuya do maLta rêpétidas vezes lhe tinba

De soas investigações den assim conta o Pub! icador .Ma- dado.» .
rauhense no dia seguinte. Em 27 de no\'cmbro de 1822 dizia Manoel An,tonio _ a-

«Ctlchoe'ira da Vel'Q,-C'l"uz.-Não fallando já ela reaber- \ ier ao marechal de çampo Luiz Paulino, ambo' em Li boa,
lura do estreito do Coqneiro, em que se trabalha c.om ac- qne «o' Itapecuru era o principal de todos os rios tanto
til'idade, e flue cm grande parle é devida ao exm, SI'. dr. pela sua localidade no centro da pro\'incia, como pela bel
Manoel Jansen Ferreira, acaba s. exc. de ordennr mais um las maltas, que o guarnecem até á na oascénte. N elle se
melhoramento para a navegação do rio Ilapecurú, ach3m situados os mais fortes e tabelecimentos de la\loura

Tendo observado por si n caclloeirn da Vera-Cn~z e rn- do pa.iz: é pois este rio o mais digno de attenção tante pela
conhecido com pessoas competente, que o quebramento de faci! oa\'eg<1ção e angmento de que ó capaz, como pelo com
algumas pedl'as não só dá livre passagem por ella nos va~ mercio, que por elle se faz, e pode fazer-se a mais de 200
pores e barcos que, navegam n'essé rio, como tambem evita legnas por elle acima.
os repetidos sitlÍstros que ahi se dão, resolveu dirigir-se á (( Uemol'ia sobre' o decadente estado da lclJV.ourct e com
~irectoria da companbia de vapores da pl'ovincia, pedindo- mel'cio da provincia do Maranhão, e outros 1'arnos 1mblioos

Dicc. Vl.1-43.

,
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Ainda se praticou outro projecto,
Por fazer a lavoura mais rendosa,
Fazendo vir ela Europa aquelle insecto,

Que fia a rica seda preciosa: .
Allissima.s palmeiras

Dão lugar a frondosas amoreiras,
Que dão pasto agradavel

Ao fronrJifero povo innumeravel,
Porem o clima d'esta zona ardente,
N'uma repr0ducção continoada,

Attenua a prolifica semente
E nunca póde ser climatisada :

Só uma porção fia
Que á capital <la Lusitania envia,
De que o rei entendido,

Para honrar o autor, faz nm vestido.

que obstam a prosperidade e augmellto de que é susrepti- zenda de Lourenço BeIrort nos principias ele agosto J'o nono
veZ» manuscripto que offerecemos ao Instituto Historico e passad.o, e agora o fará elle pessoalmente a v. exc. pois me
Geograpbico do Bl'azil, e aqui impresso no Paiz n° 18, 24>-, tliz passa a essa côrte a purificar n alia, como patria com
28, e 32 do allOO de 1867. murn, as suas inquirições vindas dil Irlanda, d'onele é natu-

Por provisão de 13 ele maio de ·1721 foi determinado ao ral, como se resolvera na Mesa de consciencia.»
governadol' ela capitania, que remettesse para Lisboa na pri- Não podemos aind'a descobril' quem era este bispo, d'on·
meira occasião umas pedras, que se encontraram em uma de veio, e corno buscon esta terra, OlIel'ecemos as!\im este
m)na, que rebentou no Itapecurú, onde se encerram m~ti{os ponto aos sabios e curiosos pará que o esclareçam com suas
rnetaes 7)reoiosos, as quaes derretidas ao fogo se convertiam luzes, sendo talvez facil por m'eio do catalouo dos bis1JOS de
elll um metal incognito ! Leyria, que não possuimos.

O tenente do regimento de linha João l3enec1icto Gaspar Terminamos este o!?jecto declarando, que á terceil'a ge·
Guifinigg, quando foi para o destacamento de Caxias :í 01'- ração ficaram os ovos infl~cundos, e assim terminou-se este
dem do juiz de fóra e desembargador Luiz de Oliveira de importante ramo de commercio !
Figueiredo c Ald'!eida, encontrou junto d'agua, no porto da Com tudo não foram esqueciuos estes serviços, porque
fazenda de Thomaz da Silva, um topasio tendo uma polle- el-rei attendendo a que Lourenço Belfort, estabelecido ba
gada de comprimento e meia de largura. annos no Maraul1ão, tinha concorri(~o com grande zelo para

Não se conhece com tud-o, nem em suas margens nem augmento da la~oura e do commercio d'esta ca[ it1nia hOll~

nos terrenos do' centro, signaes de baver mineraes. ve por bem fazer-lhe mercê de 201~ reis de tença e1Iectil"a
Por ordem do marquez de Pombal, quando ministro, yie~ em um dos almoxarifados do reino, dos quaes lúgraria 12;)

ram para Maranhão algumas familias com o pm de ensinar reis á titulo do habito da ordem de Christo. Cal'ta regia de
o tractamento dos bixos de seda e a fiação dos seus caSl1- 20 de julbo de 17}58. ~oi nomeado mestre de campo em
los. 22 de agosto de 1768 por Fernando Pereira Leite de Fo·

O govel'Oador Joaquim de Mello mandou plantar amorei- yos, então no Pará.
ras, e o mestre do campo Lourenço Belfort se apressou em Nas margens dl3ste rio tambem existi'u uma fnbrica de ser
pedir para Lisb0a grande porção de bixos de seda, e cui- rar madeira, de que tivemos conbecimento pela provisão
dou Jogo n::I plaotação de creacido numero d'amoreiras.nas regia de 28 de maio de '17~102, deferindo-se o reqLlerimen
margens do rio. to de Diogo Mnnem &: C.a, a quem fora concedida licença

Taes fadigas foram bem su.ccedidas por haver conseguido para (ta constl'l1cção da fabrica ue madeiras, sita neste Es
casar bem boa quantidade d'estes animaes., os quaes produ- lado nã qual tinham gasto mais de 80:000 cruzados, e "is·
ziram alguns qlliotaes de seda, que foi por elle oD'e~ecida a to achar-se a ponto de trabalhar d'ahi a pouco tempo.n
el-rei D. José, que a mandou tecer e fazer d'ella um yestido Concedeu-se-Ibe alguns favores, ainda que insignilicantes
proprio para seu nso. «para allgmeuto do rei nu e conquistas. 1)

Um poeta 10Llvando Lourenço Belfort sobre este caso es- Por Gutra pro\'isão regia de 20 de julho de 1743 foi no-
cl'eveu os segnintes yersos: meado o ouvidor geral d esta capitania para servir o lugar

de juiz. conservador da dita «fabrica de serrar madeiras,
que se estava' erigindo em Maranhão durante o tempo do
seu privilegio para tornar conhecimento de todas as depon·

. dencias della com a qual occ\lpação venceria 1OO~OOO reis
de ordenado, pagos a custa dos interessados da mesma ra·
brica.»

Ê um ponto curioso de' historia, que não deve ficar em
silencio, porqne encerra as nossas maiores aspirações ao
desenvolvimento ele industria, a navegação a vapor do Ila·
pecurú. De sua bistoria progressiva desde o anno de '1852
até o presento, nasce o desenvolvimento que temos tido na
industria e nos pode senil' de licção para o que devemos
esperar do futuro,

Em 'i&, de setembro de 1869 foi pescado com moita·oir
(jcul~ade um grande peixe cbamauo espadm'te, na volta 00
C~wimalá, no lugar denominado Coeims, perto da villa do
Rosario, para onde foi conduzido 13 alli retalbaclo.

Tinha 28 palmos de cumprimento da cauda á ponta da
A este respeito em 8 de novembro de '1760 escreveu o espada, e 12 de largura.

governador Gonçalo Pereira Lobato e Sonsa para a côrte, Admira o ser encontrado n'agua doce, e longe da roz
por intermedio elo secretario d'estado Francisco Xavier de d'este rio.
Mendonça Furtado, este período. Nas margens~ d;este rio tem nascido cidadãos muito no·

«Á cerca das amoreiras e bixôs de seela já a v. exc. ha- taveis por sua posição social, talento, e impol'tant-es servi·
verá informado o sr. bislJO de Le.y?'ia do que vimos na fa- ços prestados ao paiz.
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• Entre elles avultam os seguintes: a ribeira mui bem povoada e com homens capazes de oc-
Dr. Joaquim Vieira da Sil\"a e Sou~a, quo nascou em '12 cupar os cargos da republica.

de janeiro de 1S00 na fazenda Conceição, pertencente ao Sem andamento algum ficaram t~o bons desejos até que
seu a\'ô materno o mestre de campo José Antonio Gome pela provisão regia de 27 de novembro de '1817 D. João
de Sou a, a qual então fazia parte da froguezia de N. S. do fez saber ào ouvidor da comarca do l\Jaranbão, que sendo
Ro.ario. obrigado José Gonçalves da Silva, fidalgo da casa real, pela

Pre idente do Rio Grande do Norte e tio l\1aranhão, mi- mercê que lhe fez, ã fnndar é:Í 'sua custa uma villa em ter
nUra do imperio em 183D, dezembargador e presidente ras q-ue po suia n'essa capitania, e attendendo ao que elle
da Relação do Maranhão, ministro do supremo tribunal de e os moradores do Itapecurú lbe representaram, havia por
justiça, deputado e depoi cnador pelo l\laranlJão C'1859), bem, «sem embargo de não possuir elle terreno proprio
commendador da ordem de Christo, e- fiualgo cavalleiro da n'esse lugar, consentir que alli verificasse a villa que devia
CJsa imperial. { fundar, comprando ou acceitando as terras necessarias, que

José Candido de Moraes e Silva, redactor do Pltaról nas- lhe orrerecessem os moradores.»
eeo no lugar chamado Caximbos. Ordenou que, depois de estarem alli 3 casaes brancos e

Lniz Carlos Cardoso Cajueiro nasceo em Guanaré. Foi promptas as casas da camara, cadeia e mais officinôls e ou-
redactor do Caca'l1lbo, e deputauo geral. tras despezas, fosse lá fundar a villa.

João Francisco Lisboa ou o Timon maranhense, nasceo Do termo de obrigação assignaclo por seu procurador An-
, em 22 <.lo março de 18'12 na casa de seos al"os maternos 'tania Gonçalves Machado, em 20 do outubro de 1818, vê

em Pyrapemas, perteneente á freguezia de r. S. das Dores se que por si e seus berdeil'os se ol.Jrigara a cumprir todas
do Itapecurú-mirim. as condições a respeito de casas da camara, cadeia e mais

Dr. Joaquim Gomes de Souza na ceo em lõ de f<wereiro oalcinas, assim como a estabe)ecer 'os trinta casaes de babi
de 1829 na fazenda Conceição, e na mesma casa onde 28 tantes brancos, determinados por aquella provisão regia:
annos antes havia na cido o con elheiro Joaquim Vieira. A respeito da dita creação nada mais encontramos até o

Foi uma vcrdalleira notabilidade, ou antes um verdadei- tempo do governador Paulo José da Silva Gama, que em 25
TO genio em matbematicas, e o Maranhão no fuhTro aindá de julho de '1818 para a côrte di se, aque recebeo em 26 de
e ha do orgulhar, e com rasão, de lhe l13\el' !lado berço. maio do eorreute anno, vinda pelo PiaulJy, a provisão do
Senador Antonio l\Jarcellino -unes Gonçalre , nasceo aos supremo tribunal lia desembargo do Paço do Brazil de 27

. Gde agosto de 1823 no sitio denominado anl'Anna, á de novembro do anno proximo passado, em queslla mages-
margem direita do rio, e pertencente ao termo do Ro ario, tade lhe participara, qne por provi ão da mesma data tinha

Foi pro idente do Rio Grande do Norte, do Ceará, e de ordenado ao ou, idor d'e ta comarca fosse crear uma villa
Pemambuco. com a denominação de villa do ltapeclwlÍ-mirim, logo que

E' o unico de toda esta brilbante pieiade, qlle ainda \'ive, José Gonçalves da Silva tivesse e tabelecido habitadores
Vide Cax'ia', pago 128, P co!nmna in fine. brancos, ao menos trinta casaes, na ribeira do ltapecurú-mi
Villa.-E Lei na margem direita elo rio Itapecnrú na lato rim em terras, que comprasse, ou o moradores lhe offe-

merid. de 3° 15' e na long. occ. ele .1.60 22'. recessem. f;lZendo á sua ell ta e debaixo da inspecç,ão da
Em 25 do ago'to de 17GS al-I'êi D. Jo é fez saber ao go- mesa do seu desembargo do Paço-cadeia, casa da camara

"ernador do Maranhão, que os moradores da ribeira do lla- e mais oalcinas e outras ,despesas d'l crear,50,»
pecuru Ibo pe<.liram em 1.. de etembro do anno proximo Em 20 de outuuro de 1818. quando alli existia uma po
pas ado alvar~ do confirmaç50 da villa,. que alli fundou PO'I' voação, composta de 13a fogos, e 767 almas na p1'aça ria
ordem regia o de embargador Manoel Sarmellto, e tias da- C1'U:;, onde e achava o dr., desembargaJor, ouvidor e
tas de terras e pri\'i1<'gios conccdiuos na me~ma,occa ião, e corregedor da comarca de S. Luiz do Maranbão Francisco
por i o orllenava que, ou\ inllo o parecer do procurador de Paula Pereira Duarte, e pre entes o dito alcaide-mór por
da fazenda e do ouvidor por éscripto, lhe enviasse a ordem seu procurador Antonio Gonçall'e~ Machado, e o clero, no
que !.Jouye para tal creação, bresa e povo, que foram convocados, leo-se em voz alta e

Em (j de ago to do anoo seguinte I'e pondeo o goyerna- intelligivel a provisão de 27 de novembro de '1817, expedi
dor Joaquim de Mello e Povoas, que da respo ta do ouyi- da em conseqllencia do decreto de lIl- de junllO do dito an
dor e vê, que nunca hou\'e ordem de ~la magestade para no, e de pacllo da mesa do desembargo do Paço de 17 de
se erear aqllella viU a, mas que era util e- a creação por ser julho c 24. de novembro do mesmo anno, determinando a

creação d'es~a vil Ia.
., " , Foi le antall0 o pelourinbo, deram-se os vi\'ilS do estylo,

I PUl'íl SPI' CSCl'Ipto na base d um seu retracto o pal'acose Fllip- . _ , . , , "
pc Albel'to ~atl'oni Macie! Parente compoz o seguinle distico, que crea:a~1-se por e~elçao de pelouros d~ls JUlZ~S ordlllarlOs,
N'sume mUlto hem o seu caracter, um JUIZ de orphao .' vereadores e mais ofllclaes na forma

da lei.
O desembargador ouvidor da comarca Francisco de Paula

Pereira Duarte em 3 de março de '1819 oalciando á cama
ra lia capital di se, que querendo fixar de novo os limites
da nova yilla do Itapecun't determinnra 'á camara da dita
\ illa, por carta.s de ordens de 5 de dezembr8 do anno pro-
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ximo passado e do mesmo dia 3 de março de 18'19,» que de, e do prac,urador José Fortunato i\ffldail, e datada em 27
o referido termo findasse no rio ltapecurú abaixo no lllgar de junbo de 1820, em quo representam contra o desem·
onde finrlam as Hi legoas do districto cI esta Relação.D bargador ouvidor da comarca por baver expedido cm õ de

Foi isto cumprido em \'ereaç,ão ua camara no dito dia, dezembro de 1818 nma carta eI'ordens afim ele uestl'Llir os
mez e anno. limites, que rnarcon quando procedeo á cre:Jção d'essa villa.

Pela provisão regia de 20 de março de ,1820 D. João, á Historiando este acont.ecimento dizem, que a camara en-
vista da representação do ouvidor com os autos da creação t50 existente não so pro. tou a isto, mas respeitosamente
da vilIa, houve por bem approval-a, e dar por expecifica- apressou-se a le"ar aos pés do [hrono as suas queixas,
mente creados, nlem dos officios nos autos declarados, os Não esperando a decisão regia o mesmo ouridor em 3
.2 almotacés, 2 t<lbelIiães do publico judicial e notas, fican- de março de 18,19 expedio segunda carta d'ordens para o
do annexos ao 1.0 os oficios de escrivão 'da comarca, almo- mesmo fim á camahl munit:ipal, e n'ella encontrou formal
taçaria, e sisas, e ao 2° o officio de escl ivão dos orpl1ãos e resistencia.
finalmente os omcios de alca,ide. e seu escrivão. O patrirnon'Ío ela sua camara municipal consi te em 393

Disse qne des~lpava o excesso com que o ouvidor cre- braças e tres quartas de frente na beira do ItapeclJru, ('ia
ou a villa sem o preenchimento das condições exigidéls pela abaixo, principiando no lLlgnr denominado Pau d Arara com
provisão regia de 27 de setembro de 18'17, e marcou ao '1::')00 braças ele fundo e 6~0 braças de frente, rio acima,
dito alcaide o termo de 2 annos para preencbel-as exac- até á boca do igarape junto á rampa e perto da villa com
tarnente sobre a comminação ele serem feitas á custn elos uma legua de fundo.
seus bens, ficando elte privado das regalias do sen cargo Todas estas terras foram dadas pelo seu funllaclor.
de alcaide-mór em Cjuanto não cumprisse essas clausulas. Gozou antigamente de muita iroportancia, que findou com

Em 15 de outubro de ,1818 José Gonçalves por seu pro- a terminação das feiras de gado, vindo em granue esoala
cL1l'ador Antonio Gonçalves Macbado, em casa do tabellião «do sertão de Piauby, e se faziam grandes soltas 110S cam·
Germano Lourenço l~igueira, declarou já ter comprado tel'- pos rlus Pombinhas, do Gaivão e de Cantanhedes, abLln·
reno proprio para a fundação da villa, e c('am todas as ter- dantes ele pasto e onde baviam ricas fazendas de crear, con·
ras ahi mencionacJas -patrimooio 'da camara. summielas hoje pelo desleixo, epizootias, e ladrões campes·

Em ~2 de julbo de 1830 dirigio-se a camara ao presi- tre . Muito tempo ha que o territorio entre este rio c o PaI'"
dente declarando, que alé esse dia não tinham sido preen- nahyba está limpo de selvagens, e em grande parte povoa·
cbidas essas condições, e que a casa da camara foi feita li do por pessoas brancas e indios mansos, empregados na cul·
custa do alcaide, êl cadeia foi por despendio da camara, a ca- tura da mandioca, arroz, algodão e milho. Outr'ol'a cada fa·
sa do açougue foi principiada a custa do alcaide e (CcJ'esta ZGocla, que por ahi bav\a, era uma pequena aldeia pelo cres·
forma não existia de propriedade desse conselbo edificio eid0 nUlI)ero de- escra\'os n ella existentes.)
algum dos indicados pela sua crellção.» .No tempo da independcnda n'esta villa existiam 2 tenen.

Não eITectuando o alcaide-mór por si, e nem pelos SetlS tes-coroneis commandantes, um da força armada Ricardo
herdeiros o mais a que se l1aria obrigado, vi o-se a proYin- Jose Coelho e outro do districto José Felix Pereirn de Bur
cia coagida a mandar pela lei provincial n. 83 de 1.8 de ju- gos, e como 'lquelle se quizesse retirar occoltamente com
nbo de 1839 construir um edificio conForme o 'plano, 'que todo o armamento, artilharia, tropa de linha, e os europeus
baixou com a lei n° 27 de 22 de junbo de 1.836, que existiam na villa, desarmando o regimento de milicias,

No artigo 2° cl'e~ta mesma lei foi o governo autborisado que se compunha de brasileiros, este se oppoz a uma tal
a lançar mão de meios ao seu aleance para obrigar os heI'- medida, e desligado por esta forma do dever de ho. I'a, que
deiros do alcaide-mór a concorrerem para a constrocção da- o pi endia a defendêr a caLlsa constitucional, rassou-se imo
quelle eclificio na parte e pela forma porque se obrigou o mediatamente ao -campo dos inrlependentes, que o aCl3ilaram
mesmo, ou a entrarem para ° thesóuro pro\'incial com o e fizeram logo seu commandante geral, e passadas algumas
equi\alente d'aquillo porque se obrigou, bo"ras este mesmo José Felix obrigou Ricardo a capitular

Foi, não sabemos porque, derrogada esta disposição pelo entregando-lhe tudo,
artigo unico da lei de 12 ue novembro de 18!J,3. (Officios da junta governativa em 1.8 de agosto de '1823).

Em virtude da lei provincial de 24 de julho de 18M; foi É a residencia das autoridades da comarca, a pal'ada do
o governo autbortsado a despender até á quantia .de. , . , ' batalbão ti. 1,9 de caçadores da guar'da naciollal e d'um3
12:000aOOO reis com a compra e arranjos da casa do cida- companhia de reserva da mesma guarda.
dão Wencesláo Bernardino Freire para servir ~e casa de Tem uma delegacia e subdelegacia de policia, um c1istric·
.camal'a, jl1ry e cadeia, to de paz, collectoria de rendas geraes e provinciaes, agen·

Pareee-oo, que este ediôêio desmoronou-se, porque cia elo correio, duas cadeiras ele primeiras lettra uma para
mandou o governo provincial coostruir outro prodio para o sexo masculino e outra para o feminino, creadas gela lei
cadeia e quartel, o qual apromptou-se em janeiro de '18{/(j, provincial n° M de 26 de julho de ·1837, alguJl professo
sendo transferidos para alli os presos em 22 do mesmo ['es partlco!ares, casas de negocios de seccos e molbados,
mez. engenhos que fabricam assucar, aguardente, mel e rapa·

Temos á vista Llma representação da. camara municipal dura.
d'essa villa, assignada pelo juiz presidente Alexandre ~lar- -Planta-se arroz, aloodão, milbo, carrapato, mandióca, gel'
colino do Lag@, do ,ereador Raimundo Joaquim Cantanhe- gelim elc.
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Existem 31gumas fazendas de gado vaCCllm. louvor, do vigario Francisco José Cabral, que promo\·eu
As molestias reinantes são as febres intermittentes, como entre as suas ovelbas uma· subscripção para este fim.

em torJas ns povoações· ribeirinbas. Posslle tambem a capella de Nossa Senhora do Rosario dós
Em 'Iq, ue jllllbo .de '184.0, por occasião' da revolução do preLos, cuja historia é a seguinte.

Balaio, por falta de pagamento de soldo sublevou-se a guar- Ago tinha Ferreira, procurador e mais irmãos da irman
uição militar d'esta villa, e prendeu alta noite com força :11'- dade de N. do Rosario dos pretos da freguezia do Itapecu
mada os seus o.iliciaes. O presidente e commandante das ar- rú-mirim, ajudados (diz o requerimento) com algumas es
mas, que ern o duque de Caxias, sahill da capital, 3penas mollls dos devotos tendo ajnntado com que podessem dar
soube d'e tas occlll'rencias, ·no dia 16 a bordo do vapor principio a urna capella, em que pretendiam collocar a irna
Flll'mine,. e com destino a esta villa, onde chegou com 1G gem da mesma Senhora, pllra excitar mais a piedade dos fi
hopas de viagem. eis devotos, pois já tinham terreno prompto, do qual trata-

Se não fosse esta revolla abafada tiín rapidamente, ella vam para este fim havia mnis de 3 annos-e tambem madei-
acarretaria bem tristes e funestas consequencias. ras promptas para darem principio, pediram Ikença p;!ra e-

Na dia 2 de abril de· 184.'1, em qne reza a igreja pelas dificar a dita cê1pella a qual lhes concedeu"ém tO de junho
sete dores ua Mãe elo Hedemptor, o duque de Caxias de '1816 o vigario capituiar dr. João de Bastos de Oliveira.
lançou aqui a primeira pe.dra da igreja matriz com a invo- (Note-se que esta licença já tinham requerido em 12 de
cação a N. S. das Dores. A pedra tinba palmo e meio, bem julbo ele -1785, porem á vista da resposta do promotor ee
quadrada, e na face superior a data (lo anno c as iniciaes clesiastico exigindo as formalidades de direito, ficou parali-
do nome do presidente L. A. L. sada a petição.»

Infelizmente não tiveram andamento algum as obras u'es- A 6 de agosto-ele 1820 foi ella vi itada e benta pelo co-
ta igreja. adjotor Antonio Rebello de l\1esquita.

Em 27 de julho do corrente anno abriu-se pela pl'imeirn Municipio.-Se compõe das freg.uezias de N. S. das Do-
m um pequeno, rorem moi decente tbeatro, deviuo aos res do Itapecuru, de S. Sebastião da Vargem-Grande, e de
esforços dos cidadãos José Januario Ribeiro, Filippe Tbiago N. S. das Dores da Cbapadinba,
Pereira, e Raimundo Nonnato de Oliveira, offerecendo o sr. Comarca.-Foi creada rela lei p1'Ovincial nO 7 ele 29 de
José Odorio Madail a casa para e se fim. abril da '1835, e se compõe dos munir.ipios do ltapecurú-

Freguezia.-Foi creada pela PfO,(isão regia de 2;) de se- mirim, Vargem-Grande e Anajatuba.
lembro de -1801. Seus limItes são os seguintes: Os seus principaes povoados são Caximb.os, Cantanbedes,

Ao S com a ue Nossa Senbora da Piedade do Coroatf na Pedras, Pirangas e Covas, Guanaré, etc. etc.
foz do Pirjtóró-. ao N pelo lado dil'eiLo do rio Itapecuru, Finalmente o tenente-coronel José Felix Pereira de Bur
com a de S. Mignel dos Indios, e pelo e querdo com a de gos, em virtude ele seas serviços prestados á causa da inde
Nos a Senhora elo Rosarin ambas em o lugar c·bamado Po- pencia do imperio, foi nomeado barão do ltapecurú-mirim.
rões tendo a exteução de 'lO legoas de um a ou Iro ponto; Era muito talentoso, tinba muila illusLração, e genio pro
p3ra L com a fregoezia de S. Sebastião da Vargem-Granele, penso ás artes e omeies mecanicos porem, por soa natural
ema paragem denominada leite, e pala O com a de Santa falta de criterio, sempre passou por doido.
Maria de An3jatuba em ºlugar chamado Jaivara, tendo tam- Apezar de tudo isto foi presidente e commanc1ante das
bem aexten ão de 9 leguas de um a outro ponto. armas do Par<.Í, e até ministro da guerra.

Julga-se pos uir esta freguezia 6:870 a 6:900 habitantes, Falleceu ba p ucos annos no Rio dê Janeiro, onde residia.
sendo livres homens 1:ü59 a 1:568 e mulheres 2:215 a 2:221 Itaqui. -Nome imligena, composto de ifo, pedra,
cescravo s bomens 889 a 899, e mulberes 1:207 a 1:212. qw', aqui, querendo el izer aqu.i lia 1Jedrci.

(

Aigreja, que actualmente sene de matriz, foi reparada, Na balda de ~. liJarcos em 2°, 33' e 4. de lato marido
ultimamente pelos esforço e dedicação, dignos de todo o e 46° 40' de longo orc.

•

Jaburú (ilha elo).-Banhada pelas aguas que formam lio-duzi!' a jangada no serriça maritimo d'esta provlllCla.
3S bahias do 1I1ctJ1lible e de S. Bernairdo, e pelos canaes Em 8 de fevereiro de 1826 o coronel Autonio de Salles
d~ Lagôa Grctnde e ele Tomba-l'as aguas, esta ilha, ele con- Nones Belrort, como presidente do Ceará, of[jciando ao prê
figuração pentágona, situada ao snl da m,.a do Cajil , tem sic1ente cl~ Maranhão Pedro José da Costa Barros Ibe disse
ponco mais ou menos 2 myriametros de circumferencia: «(que em virtude elo seo oflicio nO 6 lhe envia'·a 8 janga- .
dista 9 kilometros elo mar. . deiros, sendo tres mestres e 5 milrinbeiros, os qqaes não

E', segundo parece, a maiol' ilba de mangues que se en- tinbam .ja11gadas, e as poucas, que existiam, eram cara, e
contra no rio ParnabilJa. por isso não llS mandara, e por est:.!r persuadido de haver
Jangac"la. -Muito tempo ha, que se procura iD- n'esta provindª madeira propria para const!'ucção d·ellas.
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Não sabemos qual foi o resullado d'esta remessa. N'essa pescaria apanharam cu,rumal"üs, de 10 a to pai·
Consta-nos, que em 1836 aportára a esta capltalumaJan- mos de comprimento, de Cujo figado se extrahe ordinal'ia·

gada "indo trazer noticias commerciaes a um negociante mente W a 12 g::lrrafas de azeite, bem como o cassão-tirxa,
r!'esta praça. cavalla, pargos de fres -qualidades,' cangulos, biju7Jit'lis,

Em 8 dt) janeiro de IBM sahill do Ceará em uma jan- biquara, gltaitt~a, e mais outras qualidadades de peixe,
gada o pratico João Aprigio Antunes d'a Silveira, hoje pi- qBasi todas desconheGidas aqui por nunca terem vindo ao
loto da armada imperial. mercaf.lo.

No dia seguinte ás 6 horas do tarde arribou ao Acaracú N'esse tempo reina"a muita calmaria, e por. falta de I'en·
para reparar a vela, e sallil1 d'alli ás 2 boras da madrugada tos era impossivel chegar-se aos 7Jw/uW"os.
do dia W. Não obstante isto navegaram pela costa desde o norte da

No seguinte arribou ao lugar' cbamado canto do mpador, Ilha de Sao João em busca dos ba'ixos de iUanoer Lui>
proximo a ermida de S. José do Riba-mar na ilba de S. ao sul do pharól de Sant'Anna, onde viram carrlllmes de

'Luiz para fuzer aguada. camorolJim, que não for~Hn apanbados porque el/es' não ca·
No dia 12 pêlas 'lO boras da manllã fundeou na praia biam no anzol, e os pesc~dore$ haviam perdido os arpões,

pequena onde causou muita admiração. Pelo qo-e se "ê é notavel a abundancia de peixe em oos·
Os dous jangadeiros tripulantes João José de Santa AnDa, sos mares, mas oITerecem-se 'doas ditflljuldades para a pes

e HeJOorio de Abreo regressaram para o Ceará no vapor caria em jangadas. A primeira é a distancia de 30 laguas
Santa C'ruz; que tambem levou a mesma jangada desar- para as jangadas alcançarl-lm o Jesq'Ítei1"O, o que consegoem
mada. navegando em dois bordos e por 2ft a 30 horas, regressan·

No dia 6 de dezembro de 1867 veio outra, trazendo o do quasi sempre com vento largo.
official externo da polici;] do Ceará com omciei p;]ra o cbefe A outra é a grande correnteza do mar, quer na encbente
de policia d'esta provincia por occasião das indagações so- quer na vazante, principalmente nas marés de plenilunio,
bre introducção de moeda falsa. observando-se chicotear em cima d agua, sem levar o anzol

O omcial regressou á sua provincia n'um dos navios da ao fundo, uma linha com uma chttmúada pesando duas li·
compãnhia brasiteira de paquetes a vapor, deixando a jan- bras
gada entregue' aos cuidados do SI'. Amancio da Paixão Cea- O sr. Amancio tove pescaria, que lbe deixou de interes·
rense. se 86~000' reis, alem de moita peixe, que dJ\'a aós seus

O sr. Amancio, desejando ensaiar a pescaria em alto mar, amigos e guardava para o consumo de sua casa.
mandou busCoa!'. outra, que aqui chegóu em 13 de janeiro Da parte do presidente da pro'vincia, do chefe de policia,
de '18G8. e do capitão do porto bouve t9do o auxilio, que con istia

Ambas eram mui apropriadas a esse fim: tinham 4,2 a 45 em não ser recrutado nenbum dos tripolantes d'essas jan·
palmos d'e comprjmento, eram feitas d@ 6 páus de ,1 a 2 Bacias, e n'essp epocha era isto om grande favor, mormen·
palmos ue diametro e tinba cada uma a sua vela, que é te não sendo pedido.
maior do qae qualqller das das canôas de pescaria d'aqui. Não se deu, dmante seis mezes de pescaria, um só de-

Cada jarJgada. com os competentes preparos para a pes- snstre, orna só infelicidade I
caria, custou no Ceará 200aOOO reis, e para aqui veio tri- Apezar de tudo isto, as jangndas em perfeito estado eco!,!
pulada com tl'es homens peritos n'este meio de vida, con- todos os seus utensilios fical'am abandonadas na 7Jrairl da
tractados" cada um -por 50aOOO reis mensaes. Trindade!

Dep'ois ele tl"es dias de sua ébegada foram fazer uma via- Qnal a causa?
gem, plll~~Hnente ele experiencia, pois nada sabiam, dos ma- Arrefeceria a diligencia e o esl'or\.o, a dedicação e aotiri·
res d'e, ta provincia. dade elo sr. Amancio Cearensc ? Não: os jangadeiros, a pl'in·

Já com algllm conhecimento da costa, dirigiram-so outra cipio trabalhadores e contentes, do dia parn noite, sem
vez ao mal' alto. causa conhecida transformaram-se cm indolentes e vatlio..

Não foi necessario ir muito longe para que a sonda mos- Abandonaram as jangadas, e foram pescar nas canôas,
trasse parcél ou pesqueiro. isto é, deixaram a pesca abundante, a que esta\'am habitoa-

Arreiararn a lJoita, que elles chamaram tauassú, soltaram dos, para se entregarem á pescaria mesquinba, dr que não
as linh"as n'a~,lla, e em 28 braças de fundo, na 7J1"eia-mcw, tinham nenhuma pratica!
apanllaram á fisga muitas garopas, pargos, e carapitangas, Nute-se mais, que no contrado, feito com toelas a for·

Quando principiaram a apanbar os peixes presos aos an- malidades no Ceará, o sr. Amancio era obrigado a Ibes dali
zóes, appareceram enormes tubarões arrebatando-os, e ié passagom quando nÍ:Ío quizesseOl' continuar, e nenhum opra·
cortando as linhas. curou para tal fim.

Dentro do espaço de meia hora a jangada estava cercada Só parece, qlle mão occulta, guiada por animo mal inten-
de muito sangne, onde nadavam muitos vomzes, que eram cionado, fez frustrar esta 'empresa tão util, e assim muI'
facilmente mortos à arpão. cbar as viçosas esperanças de seu auctor, o que na verda-

Passoü-se esta scena a 20 e tantas leguas distante da for- de é muito para sentir.
talcza de S. IIJarcos, alem do eanal, onde a agua é tão'lim- Jarc1i:rn botanico.-Em 1804, baixou uma
pa, que até deixa Ver claramente o peixe distante algumas ordem regia allctorisanrlo a constl'ucção nesta capital d'Uill

) raç,as do fundo. jardim botanico, semelbante ao do Parü, creado por de·

(
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creta de 4 de novembro de '1796, porem s6 fundado em presente obra, especialmente nos artigos Bispos e Governa
1798. dores, Estanco, lndios, e ComlJanhia de Commercio ja te-

Era enlTIo capi1ão-geneT'al D. Diogo de Souza, que no- mos narrado a parte activa. ora boa, ora censuravel, que
meioll logo uma commissão com o ti tu-lo de sU7Jer-inten- estes padres tomaram em qunsi todos os actos da nossa
dencia composta do deputado tbesoureiro geral para pre- existencla colonial.
sidentc, do omcial maior tla contadoria para feitor geral, Agora porem vamos só Oc.cl1par-nos da expulsão d'elles
eelo segundo escripturario da mesma repartição para escri- d'esta c:Jpitania.
vão da receita e lIespeza. Quando se deram os 'a(;ontecimentos narrados á pago 62,

Pouco depois recebeo D. Diogo ordem para mandar for- e que bouve necessidade de serem aqui cumpridas as 01'

lifiear esta cidade, e paralysar quaesqner obras em cons- dens regias tendentes a esse fim, para cá 'foi mandada a
trueção. fragata de guerra N. S. d' Á1'rabida, commandalla pelo capi-

Por decreto ele 7 de dezembro de '1830 se manc]Oll cre- tão de,mar e gu&rra José Sancbes de Brito, e a galera bJa
ar um jardim llotanico nesta cidade. O conselbo da pro- ctre de Deos, da companhia do commercio do Gram-Pará e
l'iDoia em 10 de dezembro de 1831 oficiou (í eamara re- Maranbão, de que era mestre João de Deos Monteiro.
meltonuo a oopia desse decreto para que fosse executado, Em 21 de abril ele 1'í60 el-rei deo-Ibe instrucções «para
oqlle não se cumpria.' se fazer..á vela logo que recebesse esse oilleio, cm com-

Foi tndo esquecido até ,1835 ou 36, em que a assem- boio da galera, e sempre assim ate a bahia dr- S. ,Marcos,
bléa geral legi l<ltiva d~ autoris;]ção ao poder executivo onde daria fundo chegando o lD:Jis que pudesse, sem peri
pam mandar construil-o, o que Lambem se não cumpria. go, á barl:;] da cidade de S. Luiz, e logo que visse o temjJo

Existia então na actuaf praça da assembléa, outr'ora Lar-- quieto e sereno mandasse a lancha ou o escaleI' a terra le-
go do lOdo do Vat, uns casebres, que alem de desfeiarem vaI' os .aillcios dirigidos ao' governador, os 'glTIles deveriam
apraça serviam para abrigo de mulheres perdidas. ir por mão do capitão-tenente e do oflicial d'infanteria, que

Nos exercicios financeiros de 18~,8 a 49 e de 1849 a 50 lhe merecesse mais confiança, a quem ordenaria o mais in
principiarnm os trabalhos para limpesa do largo e houve au- violavel segredo sobre o attentado de 3 de setembro de
lori ação para a compra d'esses pardieiros. l758, sobre a sentença, execuç,ão d'ella, e a expulsão dos

Na presidencia do dr. Olympio Macbado levantou-se ábi jesuit:fS. »
esse jardim, que ainda existe sem utilidade alguma, tendo- Determinou tambem que somente saltasse o capitão-te
se despendido até o anno de '1863 a quantia de 28:321>t$82'l Dente «sem outra alguma pes oa, fazendo conduzir os oili
reis, c muito mai de cntão até hoje. cios por indios ou pretos até á casa do governador, d'onde

ORio de Janeiro posspe o seu jardim botanico, a Babia apena desempenbada a sua commissão regressaria ao es
oulro, Ouro-Preto um fundado pelo dr. Fernando de Vas- caleI', e iria para bordo da fragata: que durante a ausen
coneello6, Olinda o seu e tabeleciuo pelo dr. Manoel d'Ar- cja do capitão-tenente o escaleI' se afastaria para o largo
roda Camara, chamado por Ferdinanel Diniz o jardim de sem admillir pratica com pessoa alguma da terra, e em
oolal1ica ou de naturalisação, e no Parú ainda se notam os quanto estes oillciaes desempenhassem tal commissão, de
restDs do seu especial, que cbegou a possuir em um qua- ria elle aproveitar esse meio tempo para fazer passar para
~rado de DO braças 2:3G2 plantas (da Jndia, medicinaes, e a galera toelos os officiaes militares, ministros, e mais 'Pes
de reconheciüa utilidade á economia domestica) classificadas soas, que hiam para Maranhão fazendo a deligencia de for
em 82 especies, e fóra d'este recinto 4,41 di vid idas em .51 ma que, I qnando voltasse o escalar se acbassem todas aqueJ-
especies. Ias pessoas na referida galera, afim de não o embar'Dç,arem

Só o do Maranhão teve tão mau destino. na continuação ele sua viagem, àdvirtindo-Ihe muito, que
Só o desta provincia não pôde e nem póde prosperãr não admittisse pratica ou corrimunicação alguma com as

allendenc\o-se ao lugar escolbido, dentro da cida(le, em uma pessoas de terra, e apenas recolbidos os omciaes, que fos
pequena praça cercada de casas altas, e em terrenó pedre- sem á terra, se fizesse ii vela para o Pará.»
goso J ,Foram estas instrucções remettidas por copia ao gover-

Fechamos o presente artigo narranqo este facto ae sedi- napor elo Maranhão Gonçalo Pereira Lobato e Sou~a pelo
Ção milüar, que a1Ji se deo. I ministro Thomaz Joaquim da Costa Corte Real, e como se

No 1° de nOvembro de 1790 formou n'esta praça o regi- i to ainda não fosse bastante o'essa mesma occasião, com
mento de linha para uma revista, e antes d'esta começar dacta de 22 do mesmo mez e anno, o ministro Francisco
principiaram os tambores a tocar rebate, e o regimeüto a for- Xavier de Mendonça Furtado dirigia a Gonçalo Pereil'a llma
mar meia lua com a inteoção de cercar os officiaes, que fu- carta repetindo-Ibe todas estas instrucções, e dizendo-Ibe,
giram todos. que mandasse transportar todos os jesuitas para o Pará no

Os sal'gentos Antonio lVfatbel1s, L6audro Pereira e um tal navio 1Jlltdre de Deos, qlle de\'eria ser ((guarnecido por trio
Simão com as suas alabardíls furaram os tambol:es, espan- ta até quarenta soldados escolhidos e dois officiaes de mai
caram alguns soldados, e accommodaramo motim cansado Dr confiança, aos quaes daria regimento para se governa
'por andarem os soldados rotos, pedirem fardamento e não i-em na viagem em tu dó c.onforme as cautellas or:denadas
se Ibes da!'» como escreveo uma testemunha cl'aquella epo- pela carta regia respectiva á expulsão dos jesuitas,» mao
cba, dando abastecel·o de mantimentos, e fazer os commodos

J esui'tas (expulsão dos).-Em varios lug:lres da necessarios para accommodação dos jesuítas, correndo to-
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das ai> despezas por conta dos bens á eltes c;núscados, e peló seqnestro dos bens dos padrécos, II como officialrnenle
determinando-lhe qne désse snas ordens para não sahir do em 26 'de junho disse para côrte Gonçalo Pereira.
Pará él mia, em qaanto não chegasse o navio da compa- Na manhã do dia 9 p~rtia la nàa de guerra real para o
nbia.» ' Pará.

N'essa mesma occasião recebeu o governador outra carta Chegando depois outro ouvidor geral, o dezembarga~or

do dito mioisti,o com dacta de 13 do mesmo mez, onde Francisco Martins da Silva, apenas tomon posse seguiu p8fa
chamava os jesuitas-«caterva de canalha, monstros de so- Alcantara, onde fez.prender alguns padres, e continuou em
berba, de tirania, de ambição, e de adio, da qual Portugal relação aos bens d'elles a praticar o mesmo, que já nalca·
livrou-se por meio d'aquella Omnipotente Mão, que é supe- pital se havia começado, accresCl?ndo somente o ter-S,e apo·
rior a todas a's cabalas, expeltindo do reino tão detestavel clerado d'algllns papeis, «qne não continham coisa attendi·
sociedade,» e prevenindo-lhe que para aqui «vinbam ordens vel. »
nua ó amplissimas mas summamente positi\'as» aconse- Com a mesma tarefa seguin para as fazendas de Cumao,
Il1a-o «para que lhe elésse a devida execnçã'o com a maior para a villa de Vianna, Hibeira do Mearim, Engenho de Moni
eITicacia, e sem interpretação. ou iotelligencia alguma na cer- e Fazenda de Amandijui, acompanbado sempre por solda·
tesa de que era esta corporação cumposla de traidores no- elos afim crestes eHeetuarem as prisões dos padres.
torios e dos maiores tinimigos da vida e estado do nosso Com taes cleli-gencias em 2,1 de junbo poude Gonçalo Pe·
allgllstissimo e eminentissimo amo.» reira recolhe!' ti càpital 24 jesuítas, faltando apenas 'Ires,

No dia 19 de maio, e não 7 ele janeiro, como por enga- que estavam em Alueias-Altas (Caxias) dois da villa ua Par·
no dissemos na pago 62, ao c1escabir da tarde fundearam nabiba, e. dois do collegio de N. S. 'da Luz, que andavam
fóra da barra os navios já mencionados, e cumpriram-se pela capitania de Goyaz, e sobre os qllaes escre eu para o
pontualmente as instrucções tendentes ao desembarqne. Piaoby I'fJcommendando a sua captura e remessa no caso de

Apesar de todo o cuidado e vigilancia os frades jesuitas já haverem regressado.
soubE;ram ele tudo, e d'abi a poucas IlOras fôralll por 01'- Na noite de 6 de julho cbegaram de Caxia , e na do dia
'dfllll do governador apostos em bloqueio e debaixo de seguinte d~ Parnahiba os jesuitas esperauos, bem (;Orno pOl!'

gual'(las os padres, qlle se aclm'am dentro do collegiô ele cos dias depois os paelres Manoel da Silva e Pedro Maria,
N. S. da Luz, postando-se sentinellas em lugares compe- que tinbam ido missionar em Goyaz.
tentes a6m de se não cornmunicarem das cellas para os dor- Depois d'isto concluído Gonçalo Pe!'eira chamou:í sna
mitorios.» 4. I presença o ouvidor geral intend'Elnte dos collegios d'estaca·

Na manhã do dia seguinte, por ord.em de Gonçalo Perei- pitania, e ao seu antecessor o desembargado!' Gaspar Gan·
ra, foi o ouvidor geral Gaspar Gonçalves dos Reis, em com- çalves dos Reis por não ter ainda entrado na sua residen·
panhia do juiz provedor, «in.ventariar, seqnestrar, e pôr em cia, e ao juiz provedor e ordenou-lhes «que com os seo
mão cl~ deposita!'io os bens existentes nos Collegios de N. oficiaes fossem examinar os volumes particulares dos pa·
S. da Luz, e da i/ladl'e de Deos, nas tres fClzendas que ti· dres, isto é, a sna bagagem, e os caixões de comestil'eis,
Dilam na ilha da capital, sendo os jesuitas, presos por mili· que os padres haviam disposto para a sua viagem, o qne
tares, e assim conduzidos as prisões,» nos carceres do mes- oãb probibiu por lhe parecer mais acertado, que elles cil
mo ·collegio. deixassem o dinbeiro d'onde o tiraram, do que lel'aorlo·o

N'esse mesmo tlia deo o governador providencias para occultamente nas suas pessoas.»
que fossem numerados os bois, poldros, e ego~s existen- Feitos os ditos exames nos dias '10 e H do referido Illez
tes nas fazendas elos jesnitas. de jnlho foram todos esses objectos condnzidos para bOl'do

Dmante a noite, no páteo intel'Oo ou claustro do colle· da dita galera lJ1cu[.re Deus, onde emb::Jrcaram n e se mesmo
gio de N. S. da Luz, via-se uma fogueira, constantemente dia 34 militares, que tinham tle ir como gnardas.
alimentada pelos papeis, alguns bem preciosos, do impor- Na tarde do dia 1.2 mandou o governador tOUlar conla
tante archivo dos jesnitas, que elles expontaneamente en- do~ paramentos e da prata da sácristia e igreja.
tl:egaram ás cl1ammas, COffig informou a guarda, que esteve Durante toda a noite de '13 escoltados por soldados, sa·
bloq!J~iando o collegio, «levando o vento por cima dos te- biram os jesnitas do seu collegio para bordo, procurando
lbados algumas folhas afogueadas.» assim o governador nas 'sombras da noite encobrir scenns

Em quanto se passa\ am aqni estes factos, vejamos °qlle, tão tristes quaes a de deixarem estas terrns tantos frades
aconteceo aos dois navios fundeados na bahia de S. Mar- ino:ITensivos, que a regaram com o seu sangue por esses'
coso desertos sertões, onde cheios de privaç.ões iam semeaI' apa·

Quando regressava de terra o escaleI' sob!'e\'eio no ma~ lavra de Deus c colber para o gremio ela igreja tantos 01·
uma tormenta, que o fez perder alguns refrescos offereci- vagens perdidos para a spciedade e para o cbri tianismo I
dos pelo govel'Ondnr a Jo é Sanches, quebrou ô leme, e á Eis os seas Domes, que copiamos do 2° livro de regis/os
noite arribou á capital depois de muitas fadigas e riscos, e c\'essas eras, pago 201.
o me5mo fez a Alcanlara urna lanclJa, e nma cnnôa «condu· «Padre Julio Pei'eil'a, provincial; padre Bernal'Llo de A·
zindo gado, olIerecido elo metlmo modo por sun conta, e não guiar, vice·reitor; pa{lre Miguel Ignacio Xavier, padl'eFr'nn·

cisc.o RiL1eiro, padre Simão Henriques, padre José Antonio,
1 Carta de 20 de junho do governador G. P. Lobato c Souza para padre Antonio Dias, padre Jose Ferreira, padre José FernaD'

o ministro T. J. ela C. Corte Real. des, padre Dionizio AIYal'e , ministro; padre Manoel ,100'
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teiro, padre Antonio Fernandes, padre~José Carlos, padre para o fundeauouro, que fica entre a 7Jonfa de São Fran
Jo é floucone, procuradl'Jr; padre Antonio da Si"'a, padre cisco e a cl'Areia «por ser menos vista da cidade,») e depois
Silvestre Rodrigues, padre Antonio Pinto, padre Gregorio fez-se ú vela para o Pará no dia H.
Gomes, padre Aleixo da Foncoca, padre Domingos \I1on 0, Requereram os jesuitas ao governador permissão para
padl'e Simão de Almeida, padre Mathias Roclrignes, padre levarem 7 escravos dos que tin11am cm seu collegio, porem
João 19nacio, padre Francisco de Abrantes, paclre José de apenas obtiveram licença para tres, e Isto mesmo depois
Anchieta, padre José de Oliveil'a, padre Antonio Gonzaga, cle Gonçalo Pereira ouvir em conferencia o ouvidol' geral
padre Manoel Luiz, paure Antonio Nogueira, padre Manoel e o capitão da galera I
da Mossa, padre João Corrêa, padre Pedro Marques, pa- Como na cidade não houvessem remedios para provimen
dre Roberto Pereira, parire Antonio da Costa, padre Lou- to ela botica de bordo, ordenou o governador ao ouvidor
renço Fernandes, padre Miguel Pereira, padre Manoel José, geral, que com assistencia do cirurgião-mór do regimento
padre Manoel Alvares, pallro Jeronimo Pereira, padre Do- fosse determinar c tirar da botica do collegio de N. S. da
mingos Ta\ares, padre Enzebio Henriques, padl'e Antonio Luz os medicamentos necessarios á viagem.
Machado, padre Francisco da Veiga, pa(1re Ignacio da Vei- No dia i I d'esse mesmo mez participou o governador
ga, padre Mano,eI Taborda, padre José dos Santos, padre ao ministro Corte-Real, «haver perguntado aos prelados dos
JOS(3 Keylino, padre Manoel de Oliveira, padr'e Miguel Fer- collegios d'esta capital, da Madre de Deus e d'Alcantara, e
raz, padre Luiz Barreto, padre Bernardo Rodrigues, Irmão dos seminarios cl'esta cidade e de Caxias, quaes os legados
Damaso José, Irmão José de Brito, Irmão Domingos Xavier, pios, que tinham a cumprir,» e ter obtido do reitor frei
Irmão Manoel de Carvalbo, Irmão João Antunes, Irmão Ber- Bernardo d'Aguiar a resposta segu!nte:
nardo de Carvalbo, Irmão Antonio Velez, Irmão Antonio eeCada anno dizer-se uma missa com solemnidade pelo
dos Santos, Irmão José Nunes, Irmão José Barbosa, Irmão fundador do coUegio, áu casas, e pelos bemfeitores vivos e
Franci"co Lopes, Irmão Antonio de Araujo, Irmão Manoel defuntos de tal cotlegio e casas, e cada um saceruote dizer
da Nobrega, Irmão José Gonzaga, Irmão Antonio Lopes, 11'- duas missas pelos mesmos, e os que não eram. sacerdotes
mão Manoel Antonio, Irmão Antonio da Fonceca, Irmão Ila- rezar cada um uma corôa pela mesma tenção, o que tam
noel Marque., Irmão Joaquim Ferreira, Irmão José Pedro, bem se repetia no primeiro dia de cada mez, alem das que
Irmão João Tavares, Irmão BentC! Caeyro, Irmão Antonio se dizia cada semana pela mesma tenção.
Gonçalves, Irmão Bernardo ua Silva, Irmão José Pereira IlQuando fatlecia algum bemfeitàr da ordem cáda sa~er

Irmão João Luiz, Irmão Manoel de Sousa, Irmão Manoel da dote celebrava por sua alma tres missas, e os que não eram
Costa, Irmão Antonio de Basto, Irmão ManEJei Mendes, Ir- sacerdotes resavam um rasaria.»
mão Virissimo de 5;1, Irmão Manoel Fernandes, Irmão Joa- A este respeito accrescentou Gonçalo Pereira, «que nãó
quim da Cunha e Irmão CaeLano AlberLo.» bavia encargo algum que não cumprisse o piedoso zeto de

Não parece que eram sacerdotes estes 86 infelizes presos, sua magestade, e que elle depois da partida dos jesuítas
e sim grandes criminosos e crueis malvados, porque o go· eepretendia fazer junta de theologos e juristas a respeito
\'ernador nas instrucções, qUG em 12 cle julho deo ao ca- d'estes legados,» e de tudo daria parte a sua magestade,
pitão- João ue Maltos Amado, commandallte da guarda sob «tomando já o expediente de conservar no collegio da Ma
cuja vigilaucia foram elles, recommenclou-lbe muito «que dre de Deus e de N. S, da Luz um capellão e sacri tão
os levasse incommunicaveis, podendo apenas fallar com os para celebrar n'aquella boa igreja todos os dias, e no da
Ires indios do seu serviço particular; que apenas recebidos Seríbora da Boa Morte, orago do collegio, e na semana san
no portaló fossem matriculados pelos officiae:. de justiça, ta J»
declarando cada padre o seu nome e gr-aduação, e depois Depois da partida dos jesuitàs o ouviuor accupou-se ex
de\'eriam caminhar por entre duas al,as de soldados ele baio- c/usivamente do sequestro e inventario dos moveis, exístell
netas caladas até a escotilha, por onde desceriam aos seus tes no collegio, e na .destribuiçTIo dos indios livres c escra
aposento, conservando-se sempre na bocca da escotilba vos, este!; pelos engenbós, curraes e olarias, e aqQelles pe
duas Si:lnLinellas, de diã e de noite, alem das mais que fos- las fazendas e lugares mais convenientes ao Estado, uO qne
sem julgadas necessarias: que n'um só lance tão serio e de- a brevidade do transporte dos padres não permittiu, que se
licado ti\'e~se a maior \'igilancia no movimento dos padres fizesse com toda a formal idade, e nem a, vaquejadas dos
afim de acautelar o menor disturbio: que de todos os a- gados, que por serem muitas as fazendas levariam largo'
conlecimentos a bordel escrevesse uma relação exacta para tempo. l)

com ella responder onde conviosse: que ao chegar ao Pará Não satisfeito ainda com tanta riqueza o governador por
não consentisse que soldado algum saltasse em terra sem meio d'um bando mandou afixar editaes pelas esquinas das
ser com farda nova, camisa competente, barba feita, cabel- rllas e praças determinando eeque toda a pessoa éle qualquer
leira com cbicóte, e n)ssa f;llta com os cabeUos enfeitados,» qualidade ou condicçãa, que tivesse em seu pODer bens dos
desceoclo até esta puerilidade. , jesuitas, ou que sonbesse quem os ti\'esse, fosse denunciar

No dia seguinte ao mesmo capitão Amado expediu uma ao dr. ouvidor geral.»
portaria ordenando, que até ao Pará conduzisse presos os Surtiu effeito esta medida porque apresentou-se perante·
86 p'adres da companbia de Jesus que lhe seriam enLre- o referido ministro o capitão-mór Domingos Antunes, Lou-
gues. ' renço nelfort, o capitão Domingos da Rocba Araujo e outros_

Antes de nascer o sol do dia seguinte a galera desceu a 'confessarem dividas aos jesuitas.
Dioo, Vl. 1-44.
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No dia!) ele outubro o capitão-general do Estado Manoel peciosos, bem como das do convento de N. S. do Pilar de
Bernardo de Mello e Castro, no Paril, officiou ao goveruador A1cê:!ntara, e do seminario de Aldeias-Altas afim de se não
do Maranbão enviando-lhe a carLa regia de 18 de junho d'{,s- arrnjnJf'em paI' falta de uso, o que seria para IJstímar-se.»
se mesmo anno, na qllalmanrlava sua magestade «que a ad- No dia seguinte fazendo Yê)' a sua magestade os traba·
ministração das fazendas dos jesuitas fossem rateadas e 1'0- lhos, e as c1espezas, que fnzia o ouvidor-geral, de ida e vai·
partidas cm junta com[Josta do governador, do bispo, do ta a varias fazendas e collegios los jesuitas afim de seques·
intendente geral, do ouvidor, do juiz de fóra, c do procu- traI', ilH"entarial', e arrecadar os bens d'elles, alem tle per·
radar da camara, tendo preferencia em primeiro lugar os der os emolumentos do sen cargo por se achar em deligeo·
officiaes militares e mais pessoas, que foram ou tenham sido cia fÓl'a da ci1pital,' pergolltava se devia pagar ou não os
casada no reino pilra se domiciliarem n'cste Estado, e em dias, qoe gastasse n'csta commissão, e o qoantum por cada
segundo lugar os oiDciaes militares brasileiros tambem ca- um d'clles.
sados, e em terceiro lugar as pessoas di 'tinctas casadas, e Foi-lhe respnnelido por avi o da secretaria d'E Wtlo ue
sem bens de raiz, excluindo-se absollltamente aqoellas pes- 17 de junho do allno seguinte «que por ordem tle sua ma·
soas, que por negligencia deixaram de cultivar suas terr;:ls, gestade desse de sua mão para a do ouvidor a quantia de
ou qoe não eram capazes de as cultivarem, ficando tüelos 24..0aOOO reis, de que lhe falia mOl'ce a titolo de ajuda de
contentes, Dão e dando a carla um mais do que podesse CusLo.) ,
cultivar, podendo a porção da terra doada dividir-se entre Esta conces:ão feita assim com tanto recato cra 7Jara não
os Glhos úa meSllla familia, corntanto que esta não podesse servir rle' exemplo, accrescentou o governo d'en tão ,
alienar esses terrenos sem previa licença regia.») Ainda em 2 de uezembro de '1760 o govemador aliciou

Sobre esta determioação só encontramos um bando do para a l\Ietropole dizendo, que importaram em '1:6 i!J;~46~

g,)vel'Oador em 'J3 de janeiro do anno seguinte publicando reis todas as despezas com o transporte dos je'uitas e do
esta ordem, e abrindo um praso de 4·0 dias para os pre- militares de ua guarda, conforme demonstraram as conta.,
tendentes apresentarem seus reqnerimentos. qoe então enviou:

P~rece-nos qoe a côrte mudou de resolução, porque em Em ,18 de ju bo ordenou o governador ao ouvitlur para
Salt:a-terta dos Magos no dia 25 de fevereiro de 06·1 «de- veneler em ha ta publica osbens, que podiam som'cr dete·
terminou el-rei mandar encorp~rar ao seu fisco e camara riorilção, e que foram dos jesoitas, e para organisar erubri
real, e lançar nos livros de sua real fazenda todos os bens cal' livros, ande tinba de ser e 'cripta a receita e despeza da
temporaes dos jesuitas, que não estivessem unidos a vinr,u- nclministração d'esses me mos ben::., declarando haver .no·
los de capellas e ouLra§ obras pias.)) meado tl1esoureiro geral cl'ella o capitão Antonio da Rocba

Parece-nos comtudo que bou\ ram algumas excepções, 'Araujo.
pois d'entre a fazendas Moroegos, Aleg'te, iliuTadt, Pin- Com a partida dos jesuitas para Lisboa, não se acabou
da·ré, AnincUbct, Santo Agostinho, e o engenho de moer can- ainda a perseguição systematica feita a elles, [Jorque em 17
na São Bonífacío, Gerijó, Períwman, (;ào Braz, .Dl'un,lJ- de jonbo de '1761 I) minilltro Fortado de Menllonç3 rccom·
mirim, e Amal)ctjlbh.lJ, que possoiam em territorio mara- mendou muito ao governado~ do .Maranhão os jesoitas ~Ia·

nhense os jesuitas. quanll0 delles foram expulsos, «foi sel'- noel da Silva, e Hedaldo Setim, (italiano) que andavam'mis·
"ido soa mil'ge tade não só honrar com o posto de sargen_- sionando em Goyaz quando aqui se executou a ordem da
to-mór com exercicio de engenheiro; o capitão d'infantaria extincção ela companhia, preveniudo-o ele qoe o mesmo j<i

:Manoel Fernandes qe Gotz, como tambem fazer-lbe mercê havia feito a'os governadores das capitan.ias de Goyaz, Rio
de doar a fazenda lVInny-mirim, vinculada em morgatlo para de Janeiro, lVlinas-Geraes, 'e MaLto'Grosso, afim ele serem
qne seus descendentes tivessem sempre uma subsistencia presos e remeLLidos [Jara Lisboa os rcf ridos paúre .
certa, c mandou-se-lbe immediatamente entregar a dita fa- N'esse mesmo dia expcdiu sua magestade uma carta rc·
zenda com sellS gados e abegoarias. por aviso de 3-1 de gia determinando, que o producto da venda dos bens dos
março de 1'768, apezar de não ter sido possivel mandar j~suilas fosse recoibiúo ao cofre da provedoria do Maranbão
n'essa occasião a carta de doação. )} «para pagamento dos filhos das folhas ecclesiasLicas.»

A ola/ria, que tinbam os jesuítas aqui na capital, foi arre- N'este systema de destruição o governador não ficava
_ matada em leilão pelo capitão Tl1eodoro Jansen Muller em inactivo porque em 28 do mez seguinte expediu ordem ao

1762, e hoje é do cazal da fallecida .senhora D. Anna Jan- capitão-mór José de Meirelles Maciel Parente, e a seu irmão
seno Gregori'o de Meirelles, tldministrarlores do engenho S. 1Jo·

Em '17 de junho d'esse ,mesmo anno «mandou sua ma- nífacio e das fazendas situadas no Pinaré ou Pindaré, para
gestade reetJlher e arrecadar nos cofres tudo quanto se de- renderem todos' os poldros n'ellas existentes.
vesse aos Jesuitas.» Provando mal as administraç,ões, de que p.or vezes temos

Não havendo ordem alguma relativa aos livros, que tam- fallado, mandou sua magestade pela provisão regia de 28 de
bem foram sequ(\s·trados aos jesuitas, Gonçalo Pereira em agosto de 1770, «que á vista da negligencia dos adminis·
officio de 10 de dezembro perguntou ao ministerio o que tradores e cnbiça dos rendeiros fossem vendidas em basta
elie devia fazer das «liuarias do collegio grande, e da Ma- publica as quintas, fazendas, berdades e terras, ootr'ora per·
dre Deus, constantes aquella de tres mil volumes, grandes tencentes aos jesuitas.,)
e estimaveis de todas as sciencias e faculdades, e esta de Parece que sua magestade tinha razão, pois não é possi·
seiscentos, pouco mais ou menos, porem escolhidos e es- vel, que tantos bens rendessem tão pouco, segundo pode·
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mos dcscnbrir, pois no anno mais lucrativo, de .f;:i de agos- Dominus ac Redemptor nos{er de 21 de julho de '1773.
to de 17GO a 1770, a receita importou em 7:2ft.!)t!400 reis, Chegando á capital do l\laranbão esta noticia, em obedi
ea despeza em 83Gr~095 reis. - encia á carta regia de 9 de setembro de I773, no (lia ,13

As leis contra os jesuitas não limitaram a SUJ exec.ução de fevereiro de .J774, celebrou-se em acção de graças na ca
samente aos existentes nJ com[)anhia, qOJlldo teve logar a thedl'al missa solemne com o Santissimo Sacramento expos
expolsão d'elles, pois estendeu tambem o seu cruel anJ- to, sermõo, preces e afinJI Te-De~tm, cómparecendo a t~

tl10ma até áquelles, qoe ha muitos annos haviam despiuo a dos estes actos o governador, os magistrados, o clero, a no-
roupeta d'esse instituto. bresa e o povo.

Por oflicio de 30 de abril de 1767 ordenou sua magesta- O que foi feito dos bens dos jesuitas ?
de ao govel'Oador do Maranhão, que embarcasse para Por- Algumas de suas missões foram erectas cm fregllezias,
togai o padre Miguel Ferraz ((por ser um dos que largara suas fazendas e mais objectos, qoe n'ellas existiam, foram
aroupeta qoando foram expulsos os jesuitas, empregando- vendidas em hasta publica .por muito menos preço do ql]e
se para isso até a força não ó para 'elle como tambem parÇl valiam, depois de muito depreciadas pelos seus administra-
todos, que cá estivessem.» , dores, em geral pouco zelosos.

Em 10 de setembro do me, mo anno o governador e ca- . Da prata, das joias,_ e do ouro de suas igrejas bem pou
pitão-general Joaquim de Melto oliciando ao goremo da co existe e só na cathedral, porque tlldo quanto havia por
Metropole asse\'erou, «que n'esta capitania só haviam dois OU~l'OS lugares, embora sequestrado e arrecadado aos co
c1erigos, 'que th eram a infelicidade de serem (la sociec.(a,de fres publicas, levou descaminho até mesmo as imagens das
jesuítica, um o padre Antonio Cordeiro Roxas, que sahira suas igrejas e collegios 1
da companbia havia mJis de -l4 annos, e era então vigario O governo foi bem sequioso em apoderar-se de bens,
do Icatu, e o padre Ignacio da Costa Quintal, que tambem 'lue não eram seus, pois até' mandava tomar conta do que
já a tinha deixado, e contava no\'enta e tantos annos d'icla- pertencia aos padres, que ja não eram jesuitas quando deo
de, lJa qual se não podia receiar o uso dos maus costumes se a extincção ela companhia, porem só por fallecimento

.d'aquella infame corporação de gente,» textuaes palavras d'elles, como aconteceo ao padre Ignacio da Costa Quintal
de tão inconveniente estylo oficial. quanuo morreo em 8 de março de -1,768.

EI-rei dispensou o padre Quintal de fazer viagem até Lis- Bem pouco existe de tudo isto, porem a bistoria ficou
boa, porem não querendo fazer a mesma graça ao padre para registar esses factos.
Roxas, em 12 ele julho de -1768 a e'te ordenou Joaquim Jundiahy.-Pequeno povoado, junto á 'lil1a do
d,e Mello que seguisse para o reino ((porque embora d'ex- Itapecurú.
emplar procedimento teve' a infelicidade de professar n'a- Jundiahy.-Igarapé, que tem a sua nascente nos
quella horrenda corporação elos chamados jesuitas.» camlJos das pomóÍ71óas, e vem desagoar, pela margem es-

Todas estai> perseguições nada são comparativamente com querda, no rio Itapecurú, quatro lagoas acima da \'illa.
oque acooteceu ao arcediago da cathedral do Maranhão o E' muito piscoso pelo ;ilVerno.
dr. José dos Reis Moreira, ca.nonista, protonotario aposto- Pelo verão talha-se fazendo alguns poç,ões.
lico, provi 01' e vigario geral do bispado. Junta DA ADMli'11STRAÇAQ DA REAL FAZ[NoA.--FOi

TinhJ siuo antes vigArio de Oeiras, e quando se extinguiu creada pela carta regia de ao de dezembro de 1779.
acompanhia de Jesus, anelava olle, COrilO visitador, pelos Á metropole em 2 de jaoêiro de '1812 informou o gover-
sertões do Piauhy. nadai' Paulo José da Silvà Gama, «qoe apenas ao seu ante-

AlJi soube elle ela extiocção d:l ordem, a que pertenceo, ce 501' D. José Thomaz de IIenezes succedeo o governo in-
e da qual ja tinha sabido havia moitos annos. terino, e ta Junta, contra declarações expressas do real era-

Ao lêr as ordens regias'contra eHa, ao saber a' persegui- rio e poderes que de forma alguma Ibe competiam, creou
çãos, os sequestro e a prisões, ql1e som'eram os jesuita~, oo\os lugares em diversas repartições, arbitrou-lhes orde
embora pessoa alguma suspeitasse se quer que elle tivesse nados, abolio outros, que haviam, e accrescentou alguns ja
pertencido a esse instituto, perdeo o juizo, e louco furioso existentes, tudo isto expresuamente probibido pelo art. 3°
correo para os mattos, ooeJe (leparou com os indios gamel- da dita carta regia.
las, que o acolheram com toda a caridade, em sua aldeia Foi tão looge o'este excesso, que sendo prohibido pejo
viveo por muitos mezes, melhorou seu estado de saude, e decreto de 20 de dezembro de 1810, que o administrador
entre esses barbaras livrou-sfl dos tormentos, que lhe pre- da alfandega fizesse as visitas dos Qa"ios, pelo que percebia
paravam os homens civilisados I certos emolumentos, sendo ele então em diante feitas pelo

Como estes factos aqui narrados deram-se antros muitos, guarda-mór, , a junta «se atreveo a restabelecer esta antiga
que longo seria particularisal-os. pratil;a.»

Pl'e.idia- então os destinos da diocese maraohense D. frei Contra o parecer e exame dõ pl1isico-mór e mais cirur-
Antonio de S. José. giões, e sem previa licença mudou o hospital d'onde estava

Fez elle opposição a ordem regia mandando extinguir a estabelecido (vide Hospita,l militar) havia ti 1 annos «para
companhia de Jesus por não ter bavido nem consnlta pre- outro lugar, em que eram frequentes e constantes os ma-
via e nem ordem positiva do santo padre para esse fim. les, que resultam ás curas dos doentes.»

Embora a nada attendesse então o governador, passados Mudaria tambem a casa da juota e cofres reaes, donde
annos. reparou-se esta falta com a acquisição do Breve estava hJvia 30 annos, se o governador não obstasse.
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Desejando Paulo da Gama pôr um paradeiro a tantos des- do da Junta João Anastacio da Cunha, por carta regia de 6
manues mormente na arrecadação das rendas reaes, na pri- de julho o juiz de fóra e ouvidor interino Bernardo José
meira sessão da Junta, a qi.le assistia, pedi'O ao escrivão iú- da Gama, dando-se-lhe logo por acabado o seu tempo, 6

terina (visto estar suspenso ha mais de 6 mezes o propl'ie- censurado o governador Paulo da Gllma ppr ter dado pu
tario Elia Aniceto Martins Vidigal) uma informação cir- ulicidade, e feito estrepito judicial na averiguaç,ão dos di
cumstanc!ada nUa só das alteraçÕes, como tamJjem «elo es- nbeiros, cujo t:xtravio cril imputado ao dito ouvidoll '
tado I~m que se actwvam os diIIerentes ramos, que forma- Disculpando-se d'isto disse o go\'er,naclor em 25 de outu
va a massa geral das mesmas rendas,» bro de -1812, qne ((assim tinha procedido nas circumstan-

Depois de moitas protelaç,ões o «escrivão teve a ousadia cias elo sobrelJ.ito caso, at.tentas :JS immunidades conferidas
de dizer face a face ao goyernador, que não tinba nenhuma pelas leis aos bens dos defuntos e ausentes, e assim deve·
obrigação de IhH (ial' tal claresa, e só sim o balanço em ria esta prevalecer a do dito ministro, o que pelo que pa
tempo competente.» rece a havia perdido, visto que sendo o primeiro fiscal a rcs-

O governador soffreo isto com moita prudencia, pois co- peito de segurança e guarda dos mesmos bens, ~e a<lbm
nheceo, que todos os membros da referida Junta 'perten- inteiramente su~pcito accn:a do facto do sobredito extl'a-
ciau+ a um certo grupo, que (( por systema de ligação e es- via.» .
pirHo de partido» tinha feito todas as desordens D'esta ca- Grandes e repetidos foram os saques, que ela metropole
pitania, e então occupavam os primeiros cargos publicas, se faziam contra esta Junta, e em prova d'isto o capitão
de que muito se ;]proveitavam para seus interessfls parti cu- general Bernardo da Silyeira Pinto em 'l7 tle novembro de
lares, tornando-se este grupo tão timido, que era logo 1819 oflic.iando;]o ministro Thomaz Antonio ele Villa-Novil
«abraçado por qualquer, que vies. e de novo, e não tivesse Portugal dis e «qLlO nTIo poelia deixar de expôr aos olhos
a bonra e probidade de ter ~ó em vista o desempenbo dos de s. exc. a tristissima e miseravel sitLlação do' oíIiciacs e
seus deveres,» soldados da guarnição d'esta cidade para que chegando ao

'Oppondo-se o governador a assignar as folhas dos orde- conhecimento de el-rei nosso senhor, sua magestalle se
nados dos no\os empregados, disse-Ibe o dito escrivão in- dignasse lançar ollios de compaiXão sobre estes de gl'aça·
terino, qLle elle governador tinha na Junta um voto, e que dos.
yencido na votação, devia sujeitar-se á maioria. «Os olliciaes percebiam o limitado soldo estabelecido na

Não entenuendo assim e não querendo rubrÍLar as folhas, maior parte dos corpos do Brazil, e os soluados 49 reis
foram esses pagamentos determinados e realisados sou a diarios por antiga tarifa aqui usada.» Esta cidade era a mais
rubrica do ouvidor interino juiz dos feitos, não se dando a falta de mantimentos e a mais cara de todos os dominios
menor sciencia d'isto ao governador. [lortuguezes, a carne estava pelo preço de 60 reis, os legu-

D'abi em' diante a Junta caprichava em magoar e descon- mes eram poucos e carissimos, não havia hortaliças, nem
ceituar o goyernador, ja nomeando sem voto e assistencia fmctas, o peixe era pouco e muito caro, o arroz, genero de
do mesmo, seLl presidente, individuas para diversos cargos, cultura, que abnndava na capitania, \'endia-se mais caro do
e passando-lhes titulas em seu proprio nome, contra o que que em Lisboa e Rio de Janeiro, finalmente até as bananas
lhe foi determinado pela carta regia ele sua creação, e de- chamadas em todo o Brazil fructas dos pobres, vendiam-se
creta de 20 de outubro de -1798 e provisão do real erario a 20 reis cada uma, e,não sabia como podia subsistir osol
de 22 de abril de 17,99, e ja julgando este tribunal sem dado faltando todos os generos proprios para rancbo, que
presidente, embora o cargo de presidente fosse annexo ao em quasi todos os paizes eram por preços commollos.
de governador, só porque este doente de sarnas não poude ((A vista do que tinba ponderado, que em nada era exa
assistir a algumas sessões, não parando com tudo o expe- gerado, não era passiveI subsistir o soldado TI'e~ta capitania
diente publko. com tão diminuto soldo, nem s'e podia exigir d'clle I'egu-

Em 8 de fevereiro disse Paulo José da Sih-a Gam:.J, que laridade e exatticlão de disciplina, sem que a tropa fosse
a arrecadação da real fazenda vivia em completo abandono, fornecida com etape como era no exercito de Portugal.
que- muitos individuas desfructavam pacificamente as terras «O regimento de linha tinha muito múos oillciaes, uns
da corôa, e que tudo isto faziam os amigos do esaivão e já não pod)am com o serviço e antros eram relaxados e
do juiz de feitos da -Tnnta, que só despertavam para com viciosos, e nem soldados nem officiaes podiam subsistir
sequestros prematuros perseguir aR inimigos. n'este paiz com o soldo que tinham: era preciso melhorar

Como prova afirmou que no cofre dos rendimentos de sna sorte porque de gente faminta e miseravel não se po·
decima faltava ainda para entrar, pertencente ao anno ele elia exigir cousa alguma, e expulsar ou dar outro llestino
18W-236a835, e mais ainda o ele todo o anno de 1811 aos-incapazes, por que com máos oficiaes não se podia es
-que importaria em perto de 7 contos contra o que estava tabelecer disciplina, e mLlito meDOS regenerar um COl'po.•
determinado pelo alvará de 27 de julbo de 1808; que mar- Ainda em 30 de dezembro de 1819 ao mesmo ministro
Cêl\'a os prasos para entrada dest~s dinheiros nos cofres pu- disse o referido governador o seguinte:
blicos. aEsta, capitania, em outro tempo tão abundante de cabe·

Sabidos estes e outros factos, nanados no artigo ~J~tnla daes, principia a experimentar faltas, e quiz a sorte, que
de Justiça,» de extravios de dinheiros dos cofres da pro- logo no principio do meu governo me achasse não só pl'i.
vedaria dos defuntos e ausentes, foram reprehendidos por vado dos meios necessarios para promover a prosperidade
alvará de 13 ele abril de 18-12 o escrivão interino e depota- e augmento da capitania, mas até na contingencia de ver pro-
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teslal' JetLras" do real erario, como não poderá deixar de a- e por tanto nas actuaes circumstancias não podia esta ca
contccer, se-". exc. não se dignar, attendendo as circums- pitania com taes €lespezas.»
tancias que "OU expôr, suspendeI' ao menos por um anno Apezar de todas estas razõe , o ministro Joaquim José
o .aql1es do real erario, I!mitando-se a consignação men- Monteiro Torres omeiou ao governador em '17 de agosto
sal de trinta contos ao banco do Brasil, por quanto no de- de 1821 dizendo, que, em consequencia d3 resolução das
curso do corrente anno tem a Junta da fazenda d'esta capi- côrtes de 21 de julbo do mesmo anno «devia a Junta da fa
tania pago 1j.62:000~000 reis ue consignações estabelecidas, zenda d'estn provrncia pagar as lettras do erario do Rio de
315:623~J72 reis de saques extraordinarios, e feito mui Janeiro, que se acbavam acceitas por assim o exigir a boa
al'ultauns despezas em objecto de serviço publico albeios a fé.»
esta capittlnia, com que se não podiam contnr, como fossem Respondeu o governador dizendo, que o erario do Rio de
as seguintes: Janeiro, contnndo com o subido pr.eço do algodão desde
Com oconcerto e equipamento da curveta de guerra Voar/ar 1815 a 19 sacou lettras de ~vulladas quantias sobre esta
que perdeu tudo nos baixos da Corôa-grande 1G:262~722 provincia, e juJgando,o seu tl1esouro inexaurivel estabele
Com n escuna Velha de Diu, p-ertencente" á ceu consignações mensaes de 30 contos ao banco do Brasil,

Pernambuco.. . ... .. .. .. .. .. .. .. . ... .. 6:612a56 v 5 contos á casa ~ommercial de Ma)' e Lukin, 4.0 contos an-
Com o brigoe Promplidão, escunas Ligeira e nuaes ao Pará, 4 contos a Cacl1eu, e 8 contos ás p9'ovincias

1nrlo1"illha, pertencente ao Pará. . . .. .... 3:283~608 deucisfadas de Portugal.
Com n fragê.1ta 'Venus, que "eio de Lisboa com Todas estas prestações 'e pagavan1, porque os cofres se

ocomboio.. .. . ... .. ... . . . . . . . . . . .. .. 3:252a303 encbiam promptamente «não se destrabindo um só real já
cuja qllanCia junta com os saques e consignnções acima di- mais para objecto algum de bem publico, ainda pnra aquel
las faz a somma, 806:934a368 rs. alem cIo importe dos con- les mesmos de que podia resultar melhoramento ás mesmas
Iraclos dos dizimas, e mais ren as reaes, que são pagas rendas.
n'cs a côrte ao real erario. «Em '1819 baixou I'cpcntinnmente o algouão, som'eram
IP~ra sllppl'ir tão avaltadas despezas "ia-se a junla da re- logo o commercio e a lavoura, e por tanto as rendas pupli

ai fazençla na precisão de lançar mão dos bilhetes d'alfan- cas.»:
dega, que se deviam vencer até o fim de maio do anno vin- Quando tomou posse, acbou tud@ n'este estado, que
douro, e assim mesmo contou com um deficit de mais ele 30 mais se aggravon com a esterilidade da colbeita d'esse anno
contos, que só com difficuluade se poderia supprir. e da do anno seguinte, e pela pràgresaiva diminuição das

«Em taes circumstancias manda-me ~sua magestade pôr' rendas publicas por ser menor a importação e exportação,
esta c~pitania em segurança e defeza, manda-me estabelecer e pela difficuldade das cobranças á vista do estado aIDicti
rigias, repnrar as fortalezas, constrnir outras provisorias em vo, em que todos se achavam.
sitios convenientes, pôr a artilharia em estado de sen ir, e Não dimiouindo os saques, foi incaosavel o governador
outras mui acertadas providencias para as quaes, por maior em piotar o trio te estado desta capitania, e de pedir provi
que seja a economia e circ.umspecção' com que se proceda, dencias para que elles desapparecessem.
éforçoso fazer despeza, muito mais no paiz da 7)fefluíça Não sendo attendid~s, e nem as contas da Junta, conti
em que o trabalbo repugna. nuaram os saques do erario de forma, que desde 24 de

«Embora estas e outras representações continuaram os sa- agosto de J8J9 até dezembro de '1820 pagou esta «provin
ques na importancia de -l64:!H98 reis até abril de 1820. cia 9-10 contos vendo-se a juota na precisão de suspender

dá para pagamento da consignação ao banco do Rio de grande parte dos pagamentos da despeza corrente, e de re
Janeiro, vencida em 31 de dezembro de 1819, foi oecessa- correr agenerosidade do alcaide-mór José Gonçalves da
rio lan~ar mão de 7õ:2M8235 em bilhetes de alfandega, Silya, que com muita franqueza emprestara gratuitamente
que em 1820 se baviam de \ encero 8,1 contos com a coodição de Ibe serem pagos com prefe-

«Não se pagariam sem duvida as ultimas letlras, continua rencia a quaesquer ordens do erario, que depois viessem,
ogovernador, e seriam infallivelmerite protestadas se não e as que a Junta esperava seriam suspensas em virtude das
fosse a genel'osiuade e patriotismo do alcaide-mór JoséGon- suas repetidas represent3ções.»
~ah'es da Silva, que emprestou a quantia de 56:000~OOO. Embora tudo isto, novas lettras se apresentaram no valor

(Embora tudo isto, disse ainda em 5 de jnlbo de 1820, de 370:6548800 reis, alem das consignações permanentes.
que depois dessas epocbas supra descriptas apresentaram- Avista desta quantia tão extraordinaria, envidou a Junta
se mais 8 lettras no valor de 60: 171 ~4'16 reis, que foram esforços par3 pagai-a, porem perdendo a esperança e julgan
acceitas pela Junta da fazenda.» do até impossivel, deliberou applicar com preferencia as

Recorreu-se ainua á generosidade de José Gonçalves ela sobras, que fossem havendo, ao pagamento do alcaide-mór
Silva, que pagou uma de 10:000$ vencida em f 7 de maio. para não faltar á boa fé cam que bavia contrabido o empres-

Quando estava a Junta em, taes apl1l'os apresentaram-se timo é aao pagamento atrasado da despeza corrente, que
em 10 de julho 14 letras no valor de f 33:M;8~568 reis «que todos os dias augmentava por excesso do preço, que os for
não se podiam pagar, asseverou o governador, de forma ,necedores exigiam não se lhe pagando os generos á vista,
alguma. como sempre acontece.»

«Alem d'estes tão avultados s3ques as consignações esta- Como disse o governador importavam em 370:654.~800

belecidas montavam" á perto de 500:000~ reis annualmente, reis as lettras acceitas e não pagas pela Junta de fazenda.
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«D'e~tíls foram protestaàa,.:33 lettras no valor de reis reis anouaes a cada vogal da Junta da fuzenda, e nesta pro·
288:Gü9~8M), e não protestadas H 00 valor de8L981.1$954. porção aos mais que eram contemplados nas mesmas: s~n·

reis: algumas foram novamente apresentlldas, e outras se do essa quantia su(fjciente remuneração a taes pro,pinas; e
esperavam em breve do Rio de Janeiro exigiflelo, alem do o cofre nacional onde parte eleltas entrava, ficará bem re·
seu pagamento, uespezas ele protesto, um p-er cento ele com- compensado dessa falta., e dos ordenados que se indicam
missão, e dois por cento ao mez de premio.» 'com o muito, que deve aogmentar o valor da arrcrnala·

Não se importoa a Junta com as ordens do Rio, das cor- ção dos contractos quando sejam isemptos os arrematantes
tes e do ministerio, e foi pagando, conforme o contracto, ao de uma tão pezada quantia rle propina a dinheiro á \'lsta.
alcaide-mór, a prestação do Pará, e finalmente as lettras não «Em muitas estações percebem os-membros innumel'a\'eis
protestadas ~ proporção das sobras, e pela ordem, que fos- emolumentos não conbecendo as partes qual a lei que os
sem sendo' apresentadas. manda pagar, qual o fim dt: sua applicação, e qual a qoan·

Lamentavel por certo era.o' estado elo Maraobão n'este tia detel'minnda: por isso e'ta commissão é de parecer, que
, tempo ('182-1). a excellenti~sima Junta mande a todas as estações, quo (a·

As rendas publicas muito diminuidas já porque a inspec- çam uma tabella, e a tenbam sempJ'e patente. dos emolo·
ção do algodão e a alfandega renderam menos f50 contos mentos, que cada um empregado percebe, ficando as par·
do que no anno anterior, já por se(ql1asi nulla a importa- tes satisfeitas, porque pagam com conbecimento de causa,
,ção de aFricanos, que deixava maiores direitos qnando nos e talvez deixem de pagar alguns emolumentos, qne hoje se
outros annos era de 5 a 6 mil escravos. recebam, filhos ~omGnte do capricbo dos- empregados.

«Os lavradores não podiam pagar aos commerciantes, a «Em maio do anno proximo passado subia ao governo
escravatura morria muito pelo máu tr~to, consequencia ne- uma representação dos oillciaes da alfandega sobre os no·
cessaria da falta de meios para o seu indispensavel alimen- vos pireitos, que de seus mesquinbos ol'denados lhes fazem
to, os commerciantes não podiam reallsar seus capitaes ain- pagar. O governo achou muito justa a representação, e não
da que recorressem a execuções odiosas, porque sendo a poude. deferir-lhes por bavel' uma provisão regia de ·18 de
falta geral não havia quem a podesse arrostar, e a mesma agosto .de f/81t-, que approva as avaliaç'Ues dos ameias, e
dificuldade se encontrava nas execuções fiscaes.» os mesmos novos direitos sobre elles.

De tudo quanto deixamos dito, vê-se que o Maranhão foi «Esta commissão attendendo aos pequenos ordenados,
destinado pela providencia para encher seus cofres e exgo- que geralmente recebem os empregados publicas, e muito
tal-os sempre em proveito alheio. particularmente os desta provincia, não poude deixar deno·

Se suas rendas fossem bem applicadas, e economlsadas, tal' quanto pezada '3e faz esta imposição sobre os pequenos
não arrastaria até hoje uma existencia tão mesquinbamente e mesquinhos ol'denados los empregados publicas, tendo
desenvolvid'a. esta apenas montado a reis 1:,1 H1~855 em o anno de '1821,

Em f822 imprimia-se -na ímlJ1'ensa nacional, nesta capi- quantia que pequeno desfalque faz nas rendas da Provincia,
tal, um folbeto intitulado «Manifesto da commissão parti- e a muitos satisfaz a sua extincção. São obrigados todos os
cular da administ'l'ação e interesse publico, crearla lJelcr. empregados publicos, que não tem officio de propriedade
El1Jm. a funtlt lJToV1'soria e administrativa dú governo des- a tirar um provimento da Junta da fazenda, todos os annas,
ta provincia. » com o que despendem alguma pequena parte do ofdenado,

Sobre esta importante repartição disse ella o seguinte, tornando-se este cada vez mais e mais mesquinho, e nonca
. com que terminamos o presente artigo. sufficiente para a soa m;mutenç.ão.

«Esta Junta foi creada pela carta regia de 30 de dezembro «A commissão é de parecer, que todos os empregados
de f 779. Os seus membros são: O Cbanceller da Relação, (Jublicos tenham ·um diploma, porem que este só se lhe dê
sem ordenado. O escrivão da fazendíl com 'I :200~OOO reis por uma vez, quando se lhes confere o lugar, do qual só
de ordenado annual, e alguns emolumentos, qoe se julgam elle poderá, quando lhe fôr prer,iso, pedir do livro dos re·
montarem a mais de 'I õOSOOO reis por anno. O thesooreiro gistos uma copia, evitando com Isto, que todos os annos
gerál com 800aOOO reis de ordenado annual, e este tem um façam odiosas despezas, que em naela aproveitam áfazenda
fiel, que tambem vence pOI' anno IfOO!~OOO reis. O procura- nacional, e só revertem a fa\'or dos que percebem esses
dor da real corôa e fazenda sem ordenado. O intendente emolumentos.»
da marinha com 800~OOO reis de ordenado annua\. Junta de Justiça.-Em '!7 de outubro de

«Percebem todos os memhros desta Junta 20ft- 7/8 reis de 1775 o governador Joaquim de Melto e Povoas fez I'êl' ao
propina sobre cada fOO~OOO reis do valor dos contractos, governo da metropole a necessidad'e, que havia de estabe·
que se arrematam por aqoelta repartição de tres em tres fecer-se n'esta capitania uma Junta de Justiça, semelhante
annos, a qual é paga pelos arrematantes a dinheiro ti vista, à do Pal'il, á vista do grande nomeI'o de presos; existentes
logo que assignam os contratos. nas cadeias do Maranhão e do Piauby.

«Esta commissão tem por muito odiosas taes propinas, Em 6 de dezembro do anno seguinte insistia o mesmo
~e tolhem aos arrematantes de lançarem muito mais do governador n'este desejo, pelo apparecimento de muitos ho·
que fazem, só porque estas são a dinheiro á vista, e os con- micidios, que elIe attriboia á falta de prompto castigo, e
tractos a praso; e por isso é de opinião, e julga de muito asseverava, que o juiz de fóra, então occupado em Caxias
interesse ú fazenda nacional, que estas propinas ac~bem, com demarcações de terras, lhe mandou dizer, que ahi se
supprindo a falta elellas com nm ordenado certo de iõOliOOO deram quatro crimes de morte durante ~o pouco tempo quo
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alli e. tava, e que havi,llll lIado um liro no director do l'u- trou muitos abusos e defeitos na administração da justiça,
gUi' de N. S. da Conceição elos Anapu1-us, ~só porque com chegando todos os dias ao seu conhecimento muitos reque
eJJJcacia cumpria suas ordens.» rimel1tos de pessoas, que se queixa\'am dos seus procedi-

Desejoso de «fazer n'cstes aggressores algum exemplo mentos arbitrarias, clamando muito o poço contra as vio
para se atalharem as desordens e homicitlios, que continua- lencias cio ollvillor interino Bernardo José da Gama, a qnem
mente baviam por este sertão, ·e querendo dar alguma pro- descreve como um homem incendiaria, e até usando de di:'
I'idencia» convocou o dito governador uma Junta dos mi- nbeiro, que lhe não pertencia, e estava arrecadado nos coo
nislros ou juizes aqui existentes.' fres da junta, e sob a guarda do thesoureiro da alfandega.•

Reunitlos elles, propoz a necessidade de serem ponidos Disse o mesmo governador eIll seu longo e minucioso of-
esles reos, lembrando-Ibes, que sendo ouvidor, d'esta capi- lleio n° 3, de 8 de fevereiro de 1fl12, dirigido ao conde
lania João da Cruz Diniz Pinueiro mandou aqui enforcar um de Aguiar, que Dernardo da Gama tirou do cofre dos defun
negro por matar sen senhor.. o que não ó mereceo a ap- tos e ausentes da pro"edoria-da comarca a quantia de reis
pl'ovação regia, como foi elevado ao cargo de ouvidor do S:049a'111 no dia 28 de fevereiro de 181-1 de combinação
Pará, e que presentemente existi;).[IJ muitos réos d'esta qua- oom alguns membros da Junta da real fazenda, cujos nomes
lidade, como fossem o escravo qlle matoll seu senhor João não declinamos por terem ainda muitos parentes vivos.
Gooçalres n'esta G'1\pital, bem corno o assassino de Antonio Paulo da Gama descubriu o roubo, insistiu pelo paga
de Amorim em Atcantal'a, o cscra\'o do mestre de campo menta, mas padeceu por isto recebendo até do ouvidor in
Lourenço Belfort, dois que na Pamabyba assassinaram seo tcrino um omcio insolente, porem, em ,13 de janeiro ele '18'12
cobol' Francisco do Sá, e muitos outros. conseguia, que o thesoureiro da Junta da fazenda assignas-
Depois de algl1ma di cu::; ão approvaram a proposta elo se Olll termo de responsabilidade por esse dinheiro extra

go\'erlJad~or, e assentaram, que apenas se recolhl:Jsse o juiz viado.
da rÓI'a, se convocaria Joaquim José de 1\10raes, que deixou Appareceu na dila Junta da fa~enda um conluio, onde um
de ser juiz, e «algum vereador tIe melhor capacidade para imaginaria sacador rucebia aqui d ella dinbeiro para man
com elles se sentencearem estes réos por ser esta a mesma dar para o Rio e nunca lá chegava. Assim tirou-se em 31
formalidade, que tinba a Jonta do Pará. D de agosto de 18B a enorme quantia de 24:000$ reis-va-

Cbegnndo o ouvidor fez "er ao governador a carta regia lar d'aquella epoca I
pela qual se estabelecen a Janta do Pará, e mostrou a im- Jutahy-cica.-Em 22 de abril de i769 ao go
po sibilidade que havia de se executar este plano. vernador Joaquim de Melto e PO\ oas remetteu o conde (),Oei·

Con\'encido Joaquim de Mcllo lerou tudo ao conh~cimell- l'as amostra d'uma resina, que dizia uaver em diyel'sas par
lo do ministro Martinho de Mello e Castro e insistia no seu tes do districto do seu governo, conjunctamente com uma
pedido. lemúrança e lhe pedia, qL1e DO caso de acbal' esta substaa-

ffim;) de fc\ereiro de -l7í7 este ministro escreveu a Joa- cia Ibe remettesse para Lisboa informando-lbe da quantida
quim de Mello cnviando-lbe a carta I'egia de 4 do dito mez de, que bavia, e do preço porque podia chegar <t côrte,
eaono, pela qual «sua mage tade havia paI'. b m conceder~ mandando antes uma su1'fiei'ente amostra da que exi tia por
lhe tolla a cumprida jurisúicção, que aoc,essaria lbe fosse, aqui. .
para na capital do goyerno do Maranhão formar uma ;''Ullfa Dizia a lembrança, que no sitio de Pasto -bons jL1nto das
de justiça na qual se sentenciassem todos os réus, que com- fazendas de gado de'l\lanoel da Silva, adiante da Passagem
metlessem delicto , qoe por elles merecessem não só as pe- de Santo Antonio, bavia umas arvores grande cuamadas
oas arbitrarias, como até a ultima, esperando sua magesta- Jutah.y-c1'ca, pelo nome dos tapuyas, -as quaes dão de si uma
de da actividade! zelo e prudencia, que o governador fizes- gomma semelbante á capai, e que se tira facilmente por in
se u-o da dita carta nas oceasiõcs, que se lue o1Terecessem cisão escolhendo-se sempre a mais oIara e a amarella, com
com todo o acerto, de sorte que desempenhasse o concei- quanto a escura tambem sirva, aindll qL1e por menor preço.
lo, que fez ele sua pessoa quando foi servido nomeal-o go- Em f ° de setembro do mesmo anno respondeu o gover
remador c capitão-general d'esta capitania,,» nador, que apenas recebeu a ordem supra expediu as ne-

Por esta carta regia se determinou, que fosse a Junta com- cessarias providencias para Pastos-bons e Aldeias Altas, por
IJosta de 5 ministros lettrados desta cidade e das terras a ser este o districto, que na lembrança se aponta\'a, e to
ella mais vi inbas, e na falta dos sobreditos quaesquer ad- mando informações soube que em todo o matto desta capi
vogados de boa nota, nomeados pelo governador, sendo tania uavia mais ou menos abundancia de taes arvores, que
sempre relator o ouvidor da comarca. nos arredores da capital se chama Jutaby e nos sertões JF

Em II de julho quando Joaquim de Mello accusou a re- tLlbá, havendo d'esta resiQa em algumas arvores tal quanti
cepção desta carta regia disse «que não tendo estes lettrados dade, que só d'uma se poderia tirar arrobas; facto porem
ainslrucção precisa das leis militares e artigos de guerra raro. Informou, que estas ar"ores produziam umas favas
para sentenciarem os réos militares, e como lhe era conce- cumpridas nas quaes tambem se acbava resina, que é a mais
dída a escolba dos aujuntos, quando se dessem taes casos, pura e medicinal tanto, que os indios usavam d'ella e com

I '

linha resolvido chamar os officiaes maiores do regimento e proveito, quando deitavam sangue pela bocea.
um dos capitães o mais applicado ..» Dizia que a quantidade, que se podia colher, era muito
Ogovernador Paulo José da Silva Gama oliciando ao con- grande e que não fazendo conta aos lavradores o emprega

de de Aguiar em 2 de janeiro de 18J2 disse «que encon- rem seus escravos na extracção da resina, que os indios ac-
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ceitariam esta-incumbenda [)agando-se-lhe a arrõba a '11~200 deste genero, determinava sua mngestade, que os directores
até '1i$(:}OO reis. das reaes fabrieas se entendessem c.om elle direclamente

Terminava o ameio avizando, que por Manoel Travassos, sobre este assumpto.
capitão da navio Parahiba, remettia uma amostra desta subs- Em virtude desta ordem os directores das fabricas de seda
tancia, vinda de S. Francisco Xavier do Tury-assú, pesando e suas dependencias em 18 de abril do mesmo anno se di·
i4 arrobns. rigiram ao governador enviando ciol:,O caixinbas de folha de

Em outro omcio da mesma dacta enviava o governador tlandres com diversas amostras do resultado das experian·
tambem uma amostra de louça vidrada com uma mistura de cias, e depois de recommendarem, que a iocisão das arl'ores
breu e d'esla resina pelos índios. deverá ser feita no rigor do inverno, que a resina não dere

No syslema de rnateria medica vegetal bmsileim por Cal'. ir em pães, c sim em pedaços, e só da branca, dizem soo
Fred. Phil de Martius a pago 205, (impressão do Rio de Ja- bre ellas o seguinte-<lqualquer 'destas quantidades, e mui·
neil'O em 18M) está a classií!cação desta arvore na decima lo principalmente a primeira, é um gen~ro tão considemel
classe das resinosas e balsamicas, dizendo-se que a sua re- e de tão prompta extracção, não só para as fabricas d'esle
sina é a capai brasiliense, que os inglezes chamam anime, reino como para as mnis da Europa t que poderá vir a fa!
sendo antes empregnda nas artes, principalmente para ver- zer pelo decarso do tempo um gl'ande ramo de commeróio,
nizes ou laeas do que em medicina, comtudo é àecantad~ pelo que rogamos a V. s. queira ter a bondaLle de auxiliar
pelos mineiros para a tosse chronica. a sua extracção nos sertões (l'essa capitania quanlo lhe seja

No artigo Nomina lJlantarwTn in hngua. tU1Ji do liuo passiveI, ainda a troco de augmentar os salarios ao~ indios
Glossaria Linguantm bl'asi/iensium (Erlangen Hl62) o e naturaes do paiz, que n'ella se empregarem até deseseis
mesmo autor diz a respeito d"este objecto o seguinte a pago tostões a arroba pouco mais ou menos, conforme v. S. cn·
398. «E resina harum arborum indi formant cylindros (bo- tender, fazendo-nos as mais avultadas remessas, que lhe fôr
toque) ornamenti causa in labiis et auricnlis gestandos.» Fa- passiveI, e se as provas, que ternos mandado filZer nas [)ra·
zem os inuios da resina destas arvores, cylindros ou bato- ças estrangeiras, córresponderem ú idéia que temos d'esle
que~, que trazem como enfeites nos beiços e orelbas. genercr, poder-se-ba augmentar o premio aos operarias, que

Seguiódo a nossa narração encontramos, que em 9 de ja- se empregarem na sua colbeita. D

neiro de 1770 offieiou o conde d'Oeiras a Joaquim de Mel- Houveram grandes remessas, vindas do TllI'Y e da Tuloia,
lo, que sendo examinada esta resina nas reaes fabricas pelos d'Arayoses e do Brejo, e foram pagas por saques a favor do
mestres estrangeiros, se acboLlser a mesma, que S"e procu- erario e contra a direcção da real fabrica das seuas.
rava, e que como era muito util a encommenda e con'dncção Nada mais acbamos a este respeito.

Kylrué ou I~~lrue ou Keiru.-Na mar- abas o dontor mestre em artes José dos Santos Freire e
gem esquerda do rio Itapecnrú, pouco abaixo da villa des- Francisco da Serra Freire.
te nome, o yiajnnte descubria outr'ora collocada em planice No dia 12 desse mesmo mez o reverendo eonego pl'omo-
elevada uma linda igreja. tal' Matabosque requisitou «que fosse a capelln visitada, e

Foi fundada pelo mestre de campo Lourenço Belfort, na-'observada a sua capacidade e ornatos, afim de ser cnlão
tural da Irlanda, porem portuguez adoptivo, cnvalleiro pro- concedida a licença pnra se benzer, e nella se celebrar os
fesso na ordem de Christo, depois de obter permissão do oilleios divinos.»
ordinario para ter capellão, que podesse celebrar missa e Foi satisfeita esta requisição sendo nomeado o vigario da
administrar os sacramentos á sua familia e visinhos, poden- \7illa do Rosario para tal commi são em 19 dú dito mezpelo
do mandar tambem benzeI' um terreno para cemiterió. dr. Pedro Barbosa Canaes, pl'otonolario apostolico de sua

Em 7 de setembro de 'l769 o seu fundador requereu ao santidade, vigario capitular, e então governador do bispa·
vigario capitular do bispado, dI'. Barbosa Canaes, licença do do Maranhão.
para se benzer 'a capella, cuja obra estava já acabada, a qual Por isto o rvd. padre José Antonio Mnl'lins proeedeu a
tinha oitenta palmos de comprimento e trinta e cinco de visita e benção da capella a 012 de dezembro de n69, seno
largura, com -côro, plllpito, tribunas e saGristi'a, tudo forra- do testemunbas o escrivão Diogo de Faria, Vicente Ferrci·
do e coberto de telha (vide na camara ecclesiastiea a peti- ra da Costa, Francisco Xavier ere Araujo, LuCias Raposo,
ção autoad.a e despachada a 11 i de setembro de '1769.) Ignacio José Gomes de Sousa, e José Antonio Gomes de

Assígnou uma escriptura a 7 de setembro des3e anno, Sousa.
pela qual se obrigou. a dar á dita capella 6~OOO reis an- Por despacbo do cabido de 23 de fevel'eiro de 1770 se
nuaes para patrimonio, os. qllaes se tirariam dos rendi- concedeu licença para se celebrar o santo sacrificio da mis·
mentos da dita fazenda, então chamada J(ylnté, e na falta sa e mais officios divinos-As custas destes antas monlaram
dos bens hypothecou para iss.Q a sua terça; foram testemll- a fa003 reis.
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Com o cÓrI'er dos annos cahiu este templo, já com o nome Rosario padre Antonio Rodrigues de al~\'eira Teso benzer e
decapella de S. Pal1'iáo. lançar a primeira pedra da fundação da capella de S. Pa-

Oalferes João Belfort, morador no Itapecül'ú, requereo tricio no sitio do Kelrué, no dia tO de novemb.ro de 1807,
licença para reedificai-a (\'ide o requerimento de:3pacbado Im'endu permissão no dito despacho pal'a exposição do San
a t7 de maio de -1783.) tissimo Sacramento 00 referido dia tO no oratorio privado

Opeticlonio assi'grrou a 15 de maio de 082 nesta capi- da mesma fazenda, e indulgencia de 40 dias ás pessoas qoe
tal «escriptora publica pela qual (eZ doação para patrim·o- assistissem ao acto da benção e outros quarenta ás qoe alli

,Dio á capella de 25 vaccas certas e estaveis na soa dita fa- visitassem devotamente o Santissimo Sacramento no dito
zenda Kelrué, se'ndo testemo~has Filippe Marques da Silva, oratorio.
eRicardo Belfort.» • (Vide a petição e certidão archiyadas na camara episco-

Parece-nos, qoe não poude levar a ef1'eit'o os seus dese- paI em 1S07.)
jos, porque novas tentativas encontramos para esta reediu- Hoje ainda existem unicamente as paredes prinéipaes, e
cação no llespacho do bispo diocesano dom Luiz de Brito pertence a orna das fazendas do exm. sr. barão de Anaja
Homem de 2/.. de outubro de 1807; proferido na petição tuba.
do mesmo João Belfort, mandando o vigario da fregtlezia do·

Laboratorio pyrotechnico.--Na pre· O visconde de Saint-Amand, engenheiro iocumbido pelo
sidcnciíl do sr. desembargador Seqneira Pinto foi transFeri- commendador Cruz Machado d'estudar a topograpl1ia, levan
do do sitio-Palermo de S. ilenediclo para a qainta M ex- tal' a planta, e delinear um projecto para melhoramento da
tiDcta Escola Ag1'l'cola do Colim·, ficando o estabelecimento navegação, di se que n este lugar o rio descreve uma volta
mais proximo da cidade, e do armasem da polvora, aprovei- e assim appresenta um angulo obtl!lso: para cima do vertice
lando-se assim a casct da escola, até boje sem comprador. d'este angulo, ou para cima do cutuvello, que forma o rio,

Ositio Palermo dista 3 legoas da capital, a éxtincta -esoo- mostra o Mearim com o N-a principio um angulo de 35° a
la uma legoa, e muito proximo do arm~zem da paivara, a e depois outro a 40° tamhe:m a a.-No vertice o rio toma
qüe tem oe fornecer a màteria prima. , ' • a direcção' norte, para cima, na Lagem, e mesmo abaixo

Opl'edt"o da escola costou 80 contos, e posto em arre- d'ella forma com o .norte um anglllo de 3€So E,.e depois um
matação 'não aehou quem paI' alie désse '2 contes de reis I angula de 20° na mesma direcção. A Lagem merece com

Adespesa, que se fazia 'Gom o laboratoriOI em Paler- toda a propriedade o nome de Grande, pois occupa toda ;j

mo, era : : . . . . . . .. . . .. . . . . 6:õ25~100 largura do pio, que é de 23 braças. A' Dor d'agoa mostra tres
Actualmente _ , . . . . . . . . . .. 5:083;$400 ordens de degraus, não lisGl ,porem irriçados d'il'regularida-
'Economia : T:4:4·1·~7'üb des, collocados uns atraz d'outros, e separados por urna di'-
(Extrahido do Noticiario do Pttblicct'!Q1' l'fa.ranhense nO taneia de 2 até I) braça', sendo a maior ele todas a da parte

199 de 'I de setembro de ~ 868.) _ de cima, pois que em lugares differente . no mez de setem-
Lageada. -Uma das principaes cachoeiras do rio bro apparece 2 palmos acima do rio, ao passo que as outras

Tocantins, al,gunHls legoils abaixo da Cm'olt'na l elha. alJenas estão 2 polegadas'.
E' um gi'ande I'ochedo por onde"COITem as ag(i)as com lill O segundo degrau vae confinar com dúas ilhotas, forma-

impeto, que embaraça muito a navegação d'este, rio, sendo elas pela piopria lagem, uma ao Iildo da outra na margem
necessario, nil occaslão da descida dos barcos, qlle sejam des- esquerda do Mearim: são e tas ilbas consider<Jdas o pont
c:lrregados e co'nduzida a sua carga ás costas. mais alto ela lagem. .

Na subida vão os barc(i)s pucllados ê\ irga. Pai' suas im- Distantes algumas brilças para cima do 3° degrau exi tem·
mediações vilglleiam os índios da tribu Chavantes e C/teren- espalhadas pelo leito do rio algumas pedras, que se mo tram
les, outr'ora mui prejudiciaes. á flor d'agua, ou logo abaixo do nivel d'el1a: urnas ão
Lage1ll G-l1·ande.-E' o m~is sel'io obstaculo, prolongamentos da lagem, e outras são inteirament.e iso

que se appresenta á navegação do rio l\learim clesde sua ladas.
cmlJocallura até á Barra do Corda. Pendendo para a margem direita do rio o[erece a lagem

Está situado i21eguas abaixo da \'illa de S. Luiz Gonzaga, uma depressão, ou abaixamento consideravel, e se não cxis
eem dis'ancia de dua e mei'a I goas aúma da povoação do tis'e, o Mearim ficaria assim inteiramente fechado.
Ro»! Jes/ts da Lage. . E' por aqui onde ba navegação: por e ta passagem tão

Considerando-se esta povoação ao norte, e o lugar chama- eheiil de perigos como de trabalhos. Oengenheiro Julio An
do cabeça de boi ao sul, como os dois pontos extremos do ders lemlll'ou a abertura d am canal lateral aqui.
Alto-YI'ari'ln, conclue-se, que a Lagem grande se acba na O espaço comprehendido entre a margem direita e o.lu
parte septemtl'ional do me mo Alto-iUearim. gal' onde apparece o iO degrau é mui estreito, terá quando

Dicc. Vl. [-45.
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muito 3 braça' de largura e 2 palmos de altura, isto é, dis- «Por outro lado as terras do Alto-Mcarim sendo excellen·
. tanGia entre a lagem e a superficie d'agua. tes, desde o momento em que houver franca navegação deve·

Ao nivel da 2a é mais larga, tem 4 braças c 20 polegadas se contar, que muita gente irá n'ellas situar-se, e quando a
d'agua. colonisação estrangeira tiver prosperado, talvez que d'ahi

Ao nivel da 3a tem 5 braças e 20 pollegadas d'agua no venha a maior riquesa provincial.»
mez de setembro. Lago dos Fugidos.-Está situado entre a

Por esta discripção se vê, que aqui não ba grande queda ftteguezia de S. Vicente Ferrer, (comarca de Alcaotara) ea
d'agna, porem o rio escapando-se r.om rapidez pelos obs- cidad>} de Vianna, (comarca do mesmo nome) da forma que
taculos, que encontra, apresenta um curw tão forte c2,!Po uma de suas margens pertence áquella e outra a esta até o
yiolento. lago dos llJl.l1s.

E' digno de mencionar-se a diIJerença dos niveis para cima, Arredatlo tres legoas de S. Vicente, e quatro a c.inco de
e para baixo da lagem, isto é, distante 8 braças rIo 30 de- Vianna, este lago d'agu~ doce tem tres legoas de cumpri
grau. No verão conta-se 7 pollegadas de dilIerença entre menta.
esses niveis. São suas margens habitauas, e até por alguns engenhos,
. A quantidade d'agua, que fornece o Mearim n'este lugar pois são muito aprasi\eis, e o lago muito abundanle de
e no mez de setembro é de 27 metros cubicos. peixe.

Quasi sempre é necessario descarregar as canôas, para Na secca, que 110m e em 1855, baixaram muito as suas
que mais leves possam atravess:Jr a depressão, que já nota- aguas a ponto ele deixarem vêr signaes evidentes de lima
mos, e serem depois carregadas mais acima,.e d'isto sobre- habitação.
vem perdas e avarias, prcjuisos e demoras consideraveis. Encontraram-se tocos de esteios dispostos e.m linha recla,

Desde os tempos coloni'aes, que se projecta destruir este pedaços de grades ainda pregados nos esteios, armauor8s
obstaculo, e o visconde de Saint-Àmand apresentou ° se- fixos em madeira, louça estrangeira e da terra elc. elo.
guinte projecto. Este lago desagoa em Pírapenrliba.

Abandonar a lagem, e abrir sobre a margem direita um Lago da IJ1orte.-Vide Arary.
canal ou f'u~'o, que córte em linba recta a volta, que o Mea- Lagôa-Grande.-Canal entre a ilha do Cajú
rim abi ilpresenta, o qual deverá ter i 30 braças de cumpri- ao norte, e a do Jabllrú ao sul: communica a bahia do Man·
menta, e 70 palmos de largura, bastantes para que duas tible com a de S. Bernardo.
barcas se encontrem sem perigo, O terreno aqui é tgdo ve- Lagôa de João Pires.-Na freguezia. de
getal e argilloso. N. S. da Conceição da Tutoya existe esta lagôa, que tem

Na entrada do canal, da parle de cima, deveria bavel' um 4. legoas de cumprimento.
dique, solidamente construido, tendo na sua parte superior E' tão abnndante de peixe, que no inverno quando elle
braça e meia de cumprimento, o que é necessario para que desce em enormes cardumes para a T'utoya e Parllahyba
podesse resistir á força das aguas, e seis palmos de altura produz tal sussurro, que se ouve ao longe, segundo nos
contados desde o leito do rio. afirmam muitas pessoas fidedignas.

No lugar, onde o dique devia ser construido, o Mearim N'esta occasião os habitantes das margens do rio, arma-
tem 2t braças de largura, e sua profundidade no verão é dos de todos os meios proprios para a pesca, fazem ablln·
de 5 palmos e lj. pollegadas. dante colheita. \

Foi esta obra orçada em 34.:809aÓ80 reis, gastou-se po· E' voz geral, que nas margens d'este lago o gado vacClIm
rem 4.1 :771 a625 reis em 'pUl'a perda, com bem pesar dize- e suino 'engordam desprop<lsitadamente.
mos. Lagôa da rn.atta.-Grande lago nas terrasen·

Passados alguns annos a assembléa provincial autorisnu, Lre o rio Ganella, que confiue no iJ1em'im, e o ItapiclIrtl,
pela lei nO 559 de 14. de junho dê 1860, ao presidente da junto ás nascentes do rio Coefà, lagoa e meia abaixo da vil·
provincia a contractar com qualquer particular ou campa- la do mesmo nome.
nbia, nacional ou e~trangeira, a ab~rLura do canal tãó elese- Em 1820 o coronel Antonio Bernardino Pereira do Lago
jado, podendo despender com esta obra até a quantia de tentou exploral-a pelo lado do jJ1ea1'1'1n, e em 1B21 pelo lIa·
40:000~000 reis, que só seriam pagos depois da sua ul- pecwrú, o que não realisou porque os indios Gamellas e
timação. " Guajajaras inf~stavam as margens d'esse lago em cil'cul)l'
. Até boje ninguem quiz tal empresa. ferencia de '12 legoas.

iR' inegavel a utilidade, que ha na uestruição de tão Laguinll.o.-Vide 1nu'y,"
grande obsLaculo á navegação d'este rio, por que sendo elle Lapa e Pias de S. Miguel.-(N.. DA

(diz o.dr. Miguel Vieira Ferreira na sua interessante.~lemo- CONCEIÇÃO DA)

rúJ apresentada ao governo provincial) o principal rio da Fteguezia. Na margem direita llo rio Hapecorú existe
provincia, quer pelo espaço que percorre em seu interior, esta freguezia, situada em' posição elevada, e cm distanci3
qller pela abundanGia de' suas aguas, n'elle achando-se gran- de 15 legoas abaixo da villa do ltapecllrú e G legoas da ba·
de parte dos lavradores importantes d'esta provincia, e qua· hia de S. José.
si todos situados acima da Lagem-Grande, é claro que con- Em 25 de abril de '1758 a'charam-se presentes n'esse lu·
"em dar sahida franca aos seus generos, que \"em pagar di- gar, então chamado aldeia de S. iJ1i,q~tel, o govemador des·
reitos n'esta capital. ta capitania Gonçalo Pereira Lobato e Souza, o desemlm·
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gador ouvidor geral Gaspar Gonçalves dos Reis, l'beodosio a industria d esta localidade é a farinha d'agua, muito pro
de Souza Castel-Branco, principal dos inclios tuúajaras, Ig- curada por ser bem feita, subindo o seu 'fabrico de 4 a ~

nario Coelho Valente, principal dos cahy-caltyses, o sargen- mil alqueires.
to-mór dos ditos indios Constantino de Mattos Souto Maior, A sua população actual é composta de M2 pessoas livres
e outros moradores. do sexo mascolino. 4õO do sexo feminino, e 286 ('aptivas,

Declarou o governa'dor. que em conformidade das ordens sendo HH homens, e 135 mulberes.
de sua magestade, bavia ordenado ao capitão Manoel Peréi- 1'eql mais as povoações de Cun'matá, 'P'irangy e Itat·pu.
ra Taborda, que aqui viesse declarar, que o poder temporal, :;Largo das Mercês.-N'elle existe a igre
então li cargo dos jesuitas, passav3 aos principaes nos lu- ja e o seminario d'este nome, e no centro, bem defronte
gares, aos juizes e ollieiaes das camaras nas villas, e com da porta principal, acha-se levantado um cruzeiro ha mui
'quanto já fo~se a sua ordem executadn, vinba elle pessoal- tos annos.
mente fazei-a efl'ecti\'a. Perto da porta da entrada do seminario havia ahi uma

Para mnior firmesa e solemnidade uractificaram os prin- casa, que servia de cocheira para guardar os carros do con
cipaes e o sargento-mór dos indios, em SBU nome e nos de vento: depois abi esteve aquartellada a guarda municipal, e
seus subditos e ll'ioradores, todos d'este lugar presentes e em 1863, por acordo entre o revm. bispo diocesano e a ca·
(utoros, ácerca e a respeito assim de todos os bens conbeci- mara municipal, foi ella arrasada, «obrigando-se acamara.
dos no inventario, como tambem de casas e terras adjacen- a mandar construir uma parede desde o canto do ediOcio
tes e o mesmo lugar no ambito de duas legoas.» do convento até a barreira em seguimento da parede do

Oinventario acima mencionado era bem pequeno, pois mesmo edificio olhando para Oeste.»
apenas indica a existencia «d'uma roda de ralar mandióca, Apezar de ser a mão de obra apenas t782 pés cubico&,
um ber,qantim de seis remos por banda, uma canoa de pes- e de ter como auxilio toda a pedra, que não era pouca, do
car, tres ferros de abrir canôas já velbos, uma lima velha, antigo edificio, limitou-se ,a camara apenas a mandar pôl-a
nma eox.ó, duas serras braçaes uma d'ellas aparelbada, um em arrematação, e nada mais fez n'este sentido até boje,
machado, duas foices do reino velhas, uma enxada, uma embora fosse isto resolvido em sessão de 27 de agosto de
(azenda de gado situada nos campos dos Perises a que cha· 1868.
mam S. Miguel, em terras proprias, cujo computo não está Largo do Quartel ou CA.l\IPO n'OrnrQuE.-
ainda determinado, misticas com as dos padres da campa- Este nome antigamente abrangia todo o largo.
nbia, a que chamam Jaguaróca, e se terão ferrado por todos Ao dellOis que se levanton a pyramide, o povo o dividia
50 cabeças, e se não sabe o computo das mais qne se hão em dois cbamando á parte da frente do qoartel Lm'go do
de acbar.» Quartel, e á da retaguarda Campo d Ourique ou La.l'go·da _

Oque acabamos de copiar ?'psis verbis tem a data de 17 Pyramide.
de.outubro de 17õ7 e está assignado pelo alferes director Actualmente chama-se Praça da lndependencia a que fica
Clemente Xavier Ribeiro de Moura. fronteira ao quartel, conforme determinou acamara muni-

Era tambem habitado pelos indios da tribu arauh.7f, po- cipal por edital de 13 de agosto de ·1868.
rem o governador da cilpitania concedeo-Ihes licença afim Em seu centro está um dos chafarizes da com.panhia A-
de se transportarem ao lugar de S. Fel?'a; da Boa-Vista, no nU.
districto de Balsas, como consta da parlaria de 11 de ou- N'este largo parece-nos, que Qouve o primeiro quartel,
lnbro de 4758. então una rua, que ia do muro dos religiosos do Carmo

Presentemente é freguez.ia sob a imocação de N. S. da direila pelo lado da igreja de S. João até o quartel» como
Lapa e Pias de S. Miguel, pertencente ao termo do Rosario lemos na petição de chãus por Josepb Correia Lisboa á ca-
ena comarca do mesmo nome. mara, e por ella despachada em 26 de mala de 1723.

'rem ~e cumprimento de NaS oito legoas pouco mais Cremos, que por vezes desmoronou-se visto encontrar-
ou menos, e de L a O \lma legoa em umas partes e menos mos em varias occasiões a designação de despeza com o «alu-
em outras. guel de casa para servir de quartel á tropa.»

E' um disLricto de paz, que é o segundo do termo do Ro- Por vezes os capitães-generaes reclamaram providencias
ario, tem uma subdelegacia dê policia, uma cadeira de pri- para a construcção de um quartel com as precisas accom

meiras letras para o sexo mascolino sob a im:pecção de um moda(;ões, até que foi auctorisada pela carta regia de 27 de
delegado da instrucção publica, algumas casas de negocio junho de 1792, e executada ou cumprida pela portaria da
de seccos e molhados, de artes, de ameias, c poucos fabri- Junta da fazenda ele 12 de setembro de 1793.
cadores de assucal' e agoardenLe. Foi lançada nos alicerces a sua primeira pedra nesse mes-

O pequeno templo, que abi existe, foi principiado cm mo anno, segundo a ioscripção na frente do quartel.
18~2 pelo desembargador Joaquim Antonio Vieira Belfort, . Apezar ele não ter sido conclnit:lo como fói planeado, é
ancião respeita\el pelas suas virtudes, hoje já premiadas voz gera~ ser o primeiro do Brasil.
alem tornulo. . . Ainda temos presente na memoria a immensiclade de pe-

Aséde d'esta freguez.ia apresenta um aspecto bem triste, dras de cantaria, que havia ao lado do quartel, vinda de Por
suas casa são pessimamente construidas, á excepção de cin- tugal pal'a essa obra.
co, cobertas de palha. Moitas foram vendidas, oastantes roubadas, e as im mes-

Cultivam seus moradores mandióca, e pMe dizer-se, que mo ainda foi grande numero d'ellas para o dique.
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Chegando em 17nS (lOS ouvidos da rainha a noticia das Em ,d de setembro de '1828 foi 3yaliado_ em 74.;738~148
grandes lijunntias, que se gastavam COQ1 o ql,lartel, ap~zar reis.
de ser a pedra toda tirada pelos soWadoR ao lado da fonte Na administracãQ do sr. commendad(i)r Cru~ MncÍlado fo
do Mamoim, onde ainda bojà ,se veem grandes escavnções, ram collocadas no portão ,da entrada principal do quartel
fez éipediv ordens afim de serem presos e I'emettidos para as grades de ferro com as iniciaes de s~u nOfl!e sob eril de
Lisboa o brigadeiro Anaclt'to Henrique Franco, inspector 18r:;6.
das obras, pouro 'escrupuloso, e. o ollvidor José Pe(!ro de Na administração do SI'. Leitão da Cunha foram assenta·
Abreu como venal. das na frente desse mesmo portão as arma.s brasjleir~s. uber·

É tradiccão tel' dito a raiohaJ á vista de tão e4traordina- tas a cinsel em marmore com o dis,tjco ~ de Dl?~ql11brp de
rias despezas, «que este quarteUin.ba portas de prata e pre- 1863. '
gos de ouro,» N'essa occasião o quartel so1!J'eu grandes ooras, e prin-

Deparamos com um oficio do governador D. Fernando cipiolI a ser illuminado a gaz. .
Antonio de Noronha dizendo. em 3 de mm'ço de -i 798, .qpe. Em frente do portão da rectaguarda está urpa. pyramide
«suspeodetl, prendeu, e re,IIl~~tera para a côrte o ,ouvidor de marmore I)ranco raiado de azul, de qtlatfQ faces, oH> pai
João Pedro d'Abreu, e o coronel t\nacleto He,OFique Franco mos de altura, apoiada sobre quatro espberas, que dnao·
em cumprimento da carla regia de 11 ~ê oovembrq de .çam sobre um pliotho superior a um. pedestal de ordem co
1797:» I'inthia, assentado em tres series de degraus, que se desen·

POl' ve~es represellt0u elle contra as prevaricações, abu- volvem no sentido dos qua.tro rumos geTaes cio globo.
sos e insolencias do ouvidor, p@rem sempre elogiou. o C9- A ~levaçTIo desta pyramide é de 36 palmos.
ronel Anac\eto, confessandoJ que o seu regimento ri~'alisavn N'.uma de SÇlas faces estão as qrmas I)rasileira primoro-
em zelo e disciplina com· os melhores da Europa, e n'esta .saroente abertas elJl-rele\'o, e.na ·face dQ pedestal, cori'es·
mesma occasi.ão tambem se ·dizia «ignorante (las.·transgl'es~ pondel1te ás armas, está esculpida a seguinte legend·a:
sões do ollvidor não estando cLllpa~o em nenhum dos jui
zos criminaes -desta colonia, pelo contrario sempre distinato
pelo seu zelo e emcacia.»

Em 24: d'esse mesmo mez ,elle participou ao mioisterio,
que tinha feito recolber á SHa .secretaria lIma representa
çã.o popnlar ;l favor do. l1ito coronel «por -não se cooGiliar
muito cQm a' saotimonia unida á· summa independencia os
elogios prematuros do poyo a respeito dos suh.ditos suspei- Foi esta l)yramide projectada em 18 de agosto de ,1841
tos de delicto. na real presença antes de sua precisa jostiG- pelo tenente-clmJOel do imperial corp,o de engenbeiros José
cavão, procedimentos estes mais dirigidos por sombras de- J0aqllim R,0drigues Lopes. I "

mooraticas do qlle pelas 1ll'aximas'da fidelidade monarcOica.~ Ás r:; horas da tarde de ir:; d~ setembro do qJesmo anno
Quanto no gov.ernador." antes e depois destas occl,lrrencias, foi collocada em distaneia de 10 palm0s abaixo, da slll!~rfi

pediu por cinco vezes a spa demissão, declarando-se doen- .cie da terra a' pedra fundamental, de cantaria 13,Qrtugueza,
te, em risco ,até de vida, porem sempre prompto para 10 tendo em uma face quadrada de 17 EJollegadas de la.do a
serviço'real em clima oncle, gozasse melhor sande. seguinte iQscripão: •

Seguiram, afinal em 26 de abril ,b c0ron,el Alila (llc.to a bar
dlo c;lo bergnntin Falcão, de que era mestrce André Joaquim
de 'Lima, .e o ouvidor José Pedro na galera A.sia de que era
mestre Antonio Martins .
. Por tradicção sabemos, que o coronel regressou de .Por- Em 28 de j.ulllo de 1844 o auctor do projecto. e encaro
tl:lgal plenamente justificado. e Oliltva vez de posse da con- regado da exeen.ção. el'elle, participou ·ao presidente dÚro·
fiança do governo, vincia a dr. João José ele Moura Magalhães, que a pyrami·

Em 5 de abril de '1807 pal'ticipou o governador D. Fran- de estava concluida, sendo a sua importaneia 2:0,07a'187 r5.
cisco de Mello Manoel da Camara ao governo da Metropol61 para .a qual conCOl'reu Q referido engenheiro Lopes com a
haver elle fallecido em 23 de março desse mesmo anuo ..en- quantia de 2JlSa337 reis.
do brigadeiro de infantaria e cheCe do I'egimento de linha O dr. Moura lVlagnlhães respondendu em 5 de agosLo rlis·
desta capitauia, havenelo conservado o corpo do seu com- se, «que fazia votos para que esta obra, iptacta elo rigor do
mando em mu'íto boa di c.iplina e ordem. • tempo e do foror das revoluções, atravessa se a immensi·

Parece-nos, que o quartel somente deu-se por co.ncluLelo dade dos seculos, e recordando o nome" tia pes~Qa augusta,
em ,1797 no tempo de D. Fe.roando Antonio de Noronha, a cLlja coroação foi dedicada, aLte tasse ás fut.uras gerações
segundo o relataria do goverOiJd01' Paulo José di:: Silva Ga- a fi'lelidtldo e o respeito que lhe consagram os anetores
ma em '18 de agosto de i8'i3 ao conde das GalYeas, e foi d'ella.»
con truído para accomm~dar ,1333 praças. Á mão esquerda d'este largo, mui perto da fu,a grqnr/e,

Entre os bens da fazenda publica está descripto como e parallela ao quartel. d'esse mesmo lado, está a caixa d'(I'
«c sa terrea de pedra e cal com 3'1 braças de ft:ente N a (Jua da companhia Ana. .
S, e 81 de fundo L a O.») . Por qualquer rO~)to, que d'aqui se espraiar a vista, en·

-\
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conlJram-se sempre Jinçlo~ qO,aduos da DatureS;!: os areaes Por mais esforços, qu~ temos feito, atê hoje .ig~oramos

dos praias dQ Àr3çagy alvejam aõ longe, mattos cerrados a sua histori~.

circulam a cidade,' bem perto <lpparece e esconde~se logo o O que eolpemos a respeito é apeQQs o seguinte:
rio alf/,il, e ~uito,distante diviSa:se nm ponto branco entre Em um dos livro cla camara municipallê-s~ o «termo da
as maltas, conl0 se fosse diamante encra1,1ado em esmalte eQtl'ega dos bens, que recebeQ o no\'o nrocurador Manoel
verde, é a modesta capellinba da freguB{';ia de Vinbaes. GonQalves Pereira, do procurador, que acaboQ joão PereIra

E se a isto juntar-se o ar a giral~ se,mpre pur-o e fresco, de,Lemos,» com a data de 3 de. janeiro de ~6~f.
facilmente se concluirá que é um dos melhores lugares da N'elle existe a se:guinte v~rba:

capital. Um pelourinho com suas (ura:;ens.
Largo dQ OarJno-Uma das bellas praças da' E'11" 2 de novembro de 1790 o governador D. Fernando

capital, ooue n'um pequeno alto existe o convento de N. S. Pereira Lei'te d,e Foyos informando a provisãó regia de 3 de
do Monte Carme:lo, em cujo andar terreo está ° Iycen ma- julho de 1787 disse o seguinte: I

ranhense, funu:Jdo pelo ex-presidente Vicente Tbomaz Pires «Com admiração vi pela primeira vez urna cidad!3 ,sem,
de Figueiredo Camal'go, ._ pelourinbo."

É notavel, por ser abi que em -164-3 se deu um renhido Quando pJ'Qcuravamos informações para a organisação
combate entre os hollandezes em numero de 1:400 homens, des,te artigo, ~eio as nossas II\ãos q livr'o de lembrallçÇls de
commanuados pOl' um offieial por nome Anderson, e as tro- Joaquim Antqnio Pereira, en'ell.e deparamos com o ?egui.nte
pas portugoezas sob as ordens ele Antonio Teixeira rl~ l\~el- ((Em setembro ele '18H) levantaram o pelourinbo em o a.dro
lo, colhendo estas ultimas os louros da yictoria. do Car,mp para se castigar os delinqueutes etc. Maranhão

Depois de duas boras de·combate, Anderson des:Jnimado 30 de s~tembro de 1815.1> I

retirou-se, deixando no campo 'IGO mortos e200 feridos. Mai~ abaixo diz ellE; qoe no dia 7 de dezembro ~e '1815
Pouco depois cl'esta victória expirou o commandante ge- foram castigados um negro do fall~cido tenente-coronel José

ral Antonio l\fuuiz Barreiros, a quem deve esta proi'incia Felix Per~ira pe J;3urgos, outro do (allecido capitãp Ignacio.
em gr.ande parte a expulsão dos hollandezes. , . José Frasão, e um cabm do sertão, ~ foram os ,primeiros.

Uma enfermidade mortal o surprehendeu no meio de sua aç.oitados uo re)ourinho. .
gloriosa carreira. Parece·nos, que é esta ~ yerdadeira epoçba da co.l.lpcação

Na noite de ,13 de outubro de 1787, quando se reeolbia d'este trÍ'te monomento.. .
ás 10 horas e meia para casa, o juiz de fóra Antonio Perei- Intentou, acamara. manici paI 'em 1865 demoUI-o e sobre
ra dos Santos foi ~qui. ataoado repentinamente por dois ho- isso o presidente, ent~o o desembargador Ambro~io Leitão
mens, que traziam meias masoaras, e vinham armados de cla Cunha, em 22 ·de março do mesmo anno, dirigia a ella
facas. o seguinte officio:

'o meio de uma lucta desesperada feriram-no apenas na ((Tenho presente o offieio da camara municipal da capital
testa. datado de 19 do corrente" no qnal, declarando ter. reso'lvi-

N'este estado correu elle ao palacio do governo, onde do remover o pelourinbo do largo do Carmo, onde e, tá mal
foi pensado pelo cirurgião-mór. . collocado, e impede o transito, para a praça da cadeia, pe-

, Ogovern:Jdor, que en,tão era José Telles da Silva, man- de permissão para o fazer no dia 25 do correute. Em res
dou logo fazeI' o competente corpó' de delicto pelo ouvidor posta cumpre-me dizer á camara que, s,em desconhecer as
(\a comarca, passai; busca' na cadeia, prendeI' a todos que vantagens que baveria na remoção proposta" entendo com
encontrassem, e ao som do rpfo de c3ixa pôr um bando tudo não poder pssentir ao pedido da camara, porque, aleQl
onde promettia a recompensa de ~OoaOOO reis iI quem lhe da despeza inutil que ~e faria, importando ess~ remoção,
descobrisse os ilggressore'. pela natureza da obra, u,ma perfeita demolição, a ella se op-

Tudo porem baldado, pois não foram ctnl1ecitlos ou auc- põe o ayiso de 28 de junho de 1833; e sendo alem disso
tOl'es deste crime Oll a.cto de vingança. aquelJe pelourinho um proprio nacional, só poderá ser alie·

Já antes disto, .Qão n'este lugar, disse a camara ao go- nado por qualquer modo em virtude de auctorisação do po
varnador, eotão ,no Pará, cin ofOcio 'de 23 de outubro de der gerallegislatÍ\10.D

1700 «que o juiz dos orpbãos Diogo Campello foi morto Eis a integra do aviso citado. «Sendo presente ii rege,ncia .
com arma de fogo, ue proposito e not.ori3mente nesta cida- o aviso da camara municipal da cidade do Cabo Frio, na
de em 9 de setembro. D data de 6 de março proximo passado, acompanhando a pro-.

Parece-nos ter ahi havido uma especie de (eira ou praça posta de um dos seus membros para se demolil' o pelou
de mercado, porque em 30 de setembro de '182õ acamara rinho da', dita ciclade,' por ser a sua con3ervílção oontral'Ía
muniCipal requisitou ao presidente e commandante das ar- ao aCLual systema de governo adoptado neste Imperio, e sõ

,IDas ii «demolição do telbeiro posto no Largo do Carmo pa- proprja dos costumes barbaras, hoje inteiramente abolidos:
ra as yendedeiras, mandado fazer n'aquelle tempo peTo juiz Mand.a a mesma regencia em nome do imperador, pelo se
3Imotacé.! Agostinho Ignacio' Rodrigues ,Torres, posto que cretaria de Estado dos negocias do imperio declarai' á I'e
sp,rvisse de asylo a ellas no tempo de maior calor e da chu- ferida camara, que eleve conservaI" o dito pelourinbo, em
1'3,0 quanto, por alguma deliberaCão do poder legislati\'o, se não

Exi te' ahi llm pelourinho, que consta ele uma bella co- mandarem de-truir todos os que existem no imperia; CÚffi-

lumna torciua de pedra marmore. prindo que ab~ndone a idéa de terror, e de escandalo, qne
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pretendeu incutir a mencionalla proposta a respeito desse A camara da capital officiou a tod.as do interior convidan·
monumento, que, já desde mui remotas epoe,bas; não tem do os seus municipes para as festas, que tiveram principio
outro destino, mais qué o-de in(licar ser a lJovOaçào, em em i 2 de outubro de'! 826, rompendo alvorada ao som de
que está collocado, 1'evestida do caracter' de cidade ou vil- musica, foguetes e salvas no baluarte, embandeiramento de
la, cabeça de um termo, séde 'fJ1'illci'fJal das authoridades navios, parada de tropa de fU _e 2R linl1a e cavallaria, com:
judicioes, encarregadas de administrar nella a just1·ça. mandada pelo conde de Escl'agnol, governador da's armas.

Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de junbo de 4833.- O -presidente acompanhado por muita gente foi 3 casa da
Aureliallo de Bo'usa e Oliveira Coutinho.» camara inaugmar O retracto do imperador, foi ao Te-Deum

Na sua sexta sessão ordinaria, que teve lugar a 28 de na Sé, onde pregou o guardião de Santo Antonio frei José
março de 1.866, resolveu a municipalidade dirigir-se no go- do Santo Sepulchro; bouveram descargas, salvas, e a noite
verno imperial impetrando permissão para remover-se O baile.
pelourinho. Na casa ela camara tambem se erigio um portico com ato

Até agora não veio solução alguma. tributos allusivos à municipalidade, e com versos campos·
Largo de Palacio-Defronte do palacio dos tos pelo padre José Antonio da Cruz Ferreira Tezinho.

governadores ba~'iam umas casinbas e a igreja da misericor- Na frente da guarda de honra tambem bavia festa, illu·
dia, a mais indecente que e possivel imaginar-se, pois con- minação e transparentes.
~istia apenas em urnas paredes de barro, cobertas de telha O corpo de commercio abi deu um baile em 18, t9e20
van e sem o menor beneficio. de outubro.

Em i9 de outubro de 1. 755 propoz o gover,nador Joa- No dia 2 de dezembro o hatalhão de caçador'es n. 23,
ql1im de Mello e Povoas a mudança da igrej a e a_compra commandado pelo coronel Manoel da Sousa Pinto de Maga·
das casinhas, o que realisado, mandou arrazar tudo e assim Ibães, tambem festejou com um baile esses acontecimen·
formou a bella praça que vemos. tos.

No tempo do general Silveira abi havia um bonito jardim Esse folbeto foi redigido por João Chrispim Alves de Li·
com lindos canteiros. mã; redactor do Amigo do Homem, e director da typogra·

Proclamada a independencia, a intolerancia politica o falso phia nacional, porque assim o incumbio a camara em 7 de
patriotismo destruiram esta obra só por ter sido construi- outubro de '1826, e tinba este titulo.
da pelo governo portuguez I «A fidelidade maranhense, demonstrada na sumptuosa

Para se festejar o anniver::;ario do Sr. D. Pedro I levãil- festividade, que no dia 1.2 de outubro e seguintes á solici·
tau-se abi um edi~do provisorio, chamado pelo povo Bar· tação do Hlm. exm. snr. presidente Pedro José da Co ta

"facão, e pela camara municipal-Galerws de S. Ped7'o de Barros, fez a camara da cidade, solemnisando os augustos
Alcantara. ol:ijedos, que neHes tiveram lugar. e são: o anniversario na·

Eis a sua origem: talicio de sua magestade o imperador, sua gloriosa e sem·
Cbegando a Maranhão em outubro de 1821> a notici:l do pre memoravel acc\amação, o reconhecimento da indepen·

reconbecimento da independencia por Portugal, o presiilen- dencia d'este imperio pelos reinos de Portugal e Algarve,
te lembroL~ á camara um festejo. o nascimento do principe imp~rial, a inauguração do busto

A camara se compunha do dr. Patricia José d'Almeida e de sua magestade o imperador na sala das sessões da ca·
Silva, então vice-pvesirlente da provínCia, e depois senador, mara d'esta cidade.»
dr. Joaquim José Sabino, capitão-mór Antonio José de Sou- Na livraria do Gabinete Port1tguez de leitura existe um
sa, capitão da 2.1\ linha Antonio José Soares Duarte, e deli- exemplar d'el!e, boje rarissimo.
beraram, que se levantasse e~ 'e barralJão. Para se desmanchar o tal barracão, foi elle avaliado 2va·

O risco e construcção foi ele José Maria Alves, ~muito zes, andou em praça por espaço de 6 mezes sem haver 1311'

habil 3rcbi tecto, ~ sendo Antonio Raimundo Braille o pin- çador.
tOl'o Houve um protestô contra a camal'a sobre o rísco de iII'

Era um rectaogulo, constl'Uic!o de boás madeiras, tentlo cendios, requeridos pelós proprieLal'ios dos predios proxi·
os lados maiores de cumprimento 380 palmos, e os meno- mos a sota-vento das ditas gal/erias, como se vê do oll!tio
res, que formavam o topo, 50 palmos cada um. Os lados da camara de 23 de fe\'ereiro (le '1828"
maiores, com- o fundo indicado, eram destribuidos forman- No tempo da administração provincial do commendadol'
do 2 grandes corpos, divididos por uma graude escadaria Antonio Joaquim Alvares do Amaral, foi incumbido ocapi·
central, que dava entrada a um vesti bulo descuberto, e que tão commnndante do baluarte, José Valente Cordeiro, de
tinha de comprimento 4.8 palmos. plantar ar\'ores n'este largo, o que elle fez, desapparecen-

O sobrado da galeria eleva\'a-se sobre um pavimento, que do esse trabalho d'abi ha pouco tempo.
servia de pedestal á pilastras de ordem do rica de 25 pai- No tempo do conselheiro Benevenut0 Augusto ae Maga·
mos de altora cada uma. lbães Taques foram outras arvores plantadas pelo eneme·

Longo e fastidioso seria a enumeração de todos os ador- gado do armazem dos artigos bellicos o major Ignacio José
nos, enfeites, .ymuqlos, emblemas, transparentes, cOl'ôas Ferreira, sem dispendio dos cófres poblicos; ainda hoje exis
de looros e trophéos que por toda a parte existiam com tem algumas, bem crescidas.
profu.ão, riqueza, e bom gosta, o que é narrado n'um fo· Lavoura.-Esta provincia tão rica e variada em
]l1eto de que ainda fallaremos. - suas prodncç,ões otIerece ao mercado muitos fruetos de sua
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lavoura, sendo porem o arroz, o algodão, e a canna do as· quenos: estas dunas occupam o espaço de 4 leguas entre a
sucar os principaes goneros de sua cultura. barra da Tutoia e a das Prp,guiças, junto da qual estão os

Na imprensa jornalística tem apareci,do muitos artigos ten- bancos do' mesmo nome: da Parnabyba "elha á barra da
dentes ao melhoramento d'este ramo de riquesa publica, in- Tutoia, segundo Gama, são 67 m. correndo os pontos N.
relizmente guiado até boje, com raras execepções, pela 1'0- 850 N. O.
tina. Estes baixos, segundo Roussio, separam·se pouco da praia,
Leiras.-Igarapé que, do lado da terra firme, de- e são menos importantes do que se suppunl:ia pelas cartas

semboca defronte do canal, que se vê entre a ilha da Caiei- antigas: conservando-se 8 á 10 m. ao largo da costa, se
ra e a do Coroatá; no. braço mais occidental d{) rio Pama- dará sufficiente resguardo á encosta exterior d'estes bancos
byba (barra. da Tutoya). e teremos 7 a t4 braças d'agua: o rio das Preguiças é pro-
Lençóes grandes.-São grandes e extebsas fundo a ponto de em alguma distancia da sua embocadura

montanhas d'areia na costa, as quaes o vento faz constante- se construirem Bergantins, porem a navegação interior é
mente mudar ele conOgnração. assás difficil: a agua do mar defronte dos lençóes peque-

Oalmirante Roussin diz, que a costa O elo rio das P1'e- nos é muito clara e azulada.
gltiças corre '18 legnas ao . 650 O. e que as dunas d'areia, Segundo Lago mais a O da Paroabibã fica a bahia de Ca-
que a formam, são de extrema brancura, e assás elevadas, narias, que pertence ao pequeno rio do mesmo nome, e .
eque terão d'extensão 12 legllas. e que por opposição aos que só admitte embarcações pequenas, depois segue-se o
lençoes peqtUJ/los. ou de E, se denominam lençóes grandes: rio Caju no que !la a mesma dificuldade d'entrada. e aqui
elles sen'em de I'ecoDhecimento aos navios, que procuram se terminam os lençóes pequenos. (Vide Roteiro gemi, Lis-
oMaraolJão por E, os quaes ali podem rectificar sua longi- boa '1839.)
lude: no fim dos lençàes grandes ha dois morros notaveis . Por estas praias desertas fez uma grande e aborrecida via
do areia: as aguas neatas paragens tornam-se verdes. Gama gem o governador G. P. Lobato e Souza, quando andou vi
diz, que da barra do ril} Pregu'lças aos ditos morl'Os a dis- sitando a provincia: dirigindo-se á Tutoya, oa noite de 23 de
laneia é 40 m: porem de face a sotavento do parcel são 26 julbo de i 758 cahio do cavallo, e esteve perigosamente en-
ID. estando N S com os ditos· morros se deve ter cuidado fermo. Quanto é suhlime o vêr-se um velbo, curvado pelo •
n'um p'equeno pareci, que bota 4 m. ao mal'. peso dos annos e de bons serviços, Dão descançar no outo-
Lençóes pequenos •.-A costa de mar a O no da vida trabalbando sempre pelo bom desempenho do

da capital da provincia vae contiõuamente abaixando: ella é cargo, que lhe foi confiado!
composta Lle extensos areiaes e unidos, e tem arvoredo no Li1npesa.-Pequena povoação, perto de Caxias,
jnterior: a margem é formada de dunas de areia de nota- Das margens d'um ribeiro que tem este nome, e desagua
I"el brancura em verdura alguma. de sorte que parecem no rio Itapecurú.
lençóes estendidos, por isso são de,nominados "tençóes pe- Lycêo.-Vide Instrucção Publica.

Macaco' .--Riacho conflucnte do Parnahyba, 5 a fi.zeram traspasso ao capit-o-mór Constant!no de Sá (cdos pi
6kilometl'os abaixo da ilha do l'abo!eiro do Somno, ou lares, arcos, alicerces e mais obras, que se acbavam na POII

32 kilometros ao N da villa de S. José das C(J.Ja~eims. Na ta de terra chamada de Santo A'lJlm"o, feitas com licença
sua embocadura, á margem esquerda, jaz a moraàa do mes- da camara com o fim de levantar-se abi uma igreja, e tam
mo nome. bem concederam-Ibe a mercê, que a camara lhe fizera com
Macajetuba.-Rio, que nasce na ilha do JJla1"a- a mesma intenção.»

l/hão e desagua pelo seu lado oriental na ba'~ia de S. .Iosé. Acbou o capitão Constantino mais seguro pedir para si
Macapá.-Vide S. Bento. essa mesma mercê da forma por que foi dada ao dito Ser-
Macapásinho.-Poyoação perto de Santo 19- rão, e requerendo a camara disse «estar fazendo uma er-

nacio do Pinhei1'o. . mida para N. S. ria Madq'e de Deos, Aurom da vida,» e
Madeira.-Insignificante povoação á margem do lhe foi concedida em vereação de 'Ia de dezembro de '17i3.

rio Parnabyba, cerca de 7 kilometros acima do CU1Tali- NTIo sabemos como depois passou para o dominio dos je-
II/lO. suitas.
l\1:adre do Deos (Igreja de N. S. da).-Ao S E' bem pl"Ovavel, que fosse comprada por elles afim de

da capital, junto ao Hospital Militar, existe esta pequena Er~ construirem ahi um collegio.
mida cllja historia é a seguinte: O padre José Lopes, da companbia de Jesus! e n'ella pre-

Em 4, de outubrb ele 1713, no seo sitio dlt 1"úça, n'esta posito e provincial dos conventos da mesma companhia e
cidade, o capitão-mór Manoel da Silva_Serrão e sua mulber superior das suas missões n'este Estado representou á ca-
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mara dizendo ter estal)eleciLlo no collegio da cidade esta· A rainha n'essa occasião pedia ao governador, que alhe
dos geraes ae tbeologia, pbilosopbia,' rhetorica, grammati- apontasse os meios e rendas para a sobsislencia d'este'cor·
ca, e 'ultimament uma escolá de lêr, esérever, e contar, (egio, sem ser :i costa da sua re:il fazenda, vendo se os mo·
~sem outra alguma tonveniencia ou utilidade que o' puro i'adores, que fizeram essa proposta, se o1ferec~am a dar ai·
amor de Deos» e como mestres e estudantes necessitassem gumas quantias para cl'eação d'este collegio e para a sua
de' aalgum di\~ertimeoto licito, tinha elle escolllido o' sitio sustentaçãQ.»
da iJladre de Deos, onde já tinha dado principio á edifica- Nada mais encontramos a tall'espeito, p,odendo por tanto
ção de uma casa com despezas consideraveis para melhor asseverar~se que n'isto ficaram tão'!ouvaveis desejos.
accommodar as recreações reJigiosas,D terÇlinando por pe- Desconfiamos que' alli houve algum palacio para recreio
dlr mais terreno, o que obteve em 16 de junbo de f731. dos governadores, ou então assim se cbamava esse colleglo

Dep'ois 00 banimento e proscripção dos jesuitas em quando algum go\/ernador n'el\e resi-dia embora tempora·
t75'9, p(i)r' carta regia de H ele junbO de n6f. determinou riamente.
sua magestacte, que este collegio, bem c'amo o de N. S. de Entre outros docomentos assigna-dos no palacio da Ma·
N~zareth de Caxias, fosse çlestinado pará educacão ~rá no· d1'e de Deos temos â vista ':'1m registro do realengo de Loiz
bresa d'esta capitania e qa do Piauhy até os c'Onfins das mi- Raposo do' Amaral, em que o governador D. Fernanao An·
nas ila t{actib;'d,acle. 1 - tania de Noronha concedeo-lhe um .terreno', «que corre ua

Ó govj3rnador Joaquim de Me110 e PO~'oas applaudindo fonte chamada do Dispo para a parte do lJalacio e cal1Clla
muito esta feliz idéia, em carta tle 8 de n.o\'embro do me's\ ela Mãe lé Deos» . ... em 10 de setembro de -1793.
mo anno representou dizendo «que para a instituição e con'- No registro da data de terra, que o dr. José d'Aranjo
servação d'estes ~eminarios, onde, tinham de ser eau~ados Nor6nba, como presidente do sedado ~da cama 1'<1 , deo a D,
98 filhos' dos prinbipal;\s, dós' capitães-móres, e 'sargentos- Rita Joaq,uimi Vieira Beltort, alli se lê-a fazendo face da
~óre~, .e c~pitães dbs indios, eram gecessarios renqimen- parte do poente com a estrada, que vae para o palacio da
tos, e para conseguil-o:; lembrava que lhes 'fossem adjudi- Mtvlre de Deos. Em 4 de maio de 094.
cadlJs as' fazendas, que antes lhes pertenciam, ou estavam a Por ah arã de 21> de ,fe\'ereiro de 176'1 foi e[lcorporado
elles vinculadas. ~ , • 'este predio aos bens nacionaes, e em 19 de dezemuro de

Em 27 de fe\lCrei1ro do anuo seguint~ aínda 'reclamou a -1828 foi avaliado em 1>2:138~000.
mesm'a medida, mas nada conseguia. lVlajú. -Rio, que nasce na freguezia de S. Bernardo

O p,adre Ignacio da Costa Quirital,' que foi jesuita e falle- do rejo, e correndo de O. a L. vae ter ii !agâa de Joào
eeo em f 768, duou seos 'bens' a esta capé\la e o governo Pires.
mandou logo tomar coMa d'e\les. 'No orçamento provindal de -lR57 foi concedi~a a quan·

Possuia este padre a fazenda dos iJlofcêgos, que foi con- tia de dois contos de reIs para a linjpesa d'este rio, mas
fiscada com os bens' dos jesu-itas, o que não aconteceo com ninguem quiz contractar tal obra. .
a de Garahú 'por ahi morar o dito padre. • São muito ferteis as suas margens. .

Em 177-1 estava por acabar este col\egio, existíndo a ígl'e- JV-i:alhacUp.ha. -Canal entre a il!la do Carrapato
ja e a capella-mór ainda coberta Lle telha van, e as torres e a ilha Grande do Paulillo: dirige suas aguas para a barra
de palba, ou pindolJa. • da Tbtoya.- -

Possuiil uma bibliotlJeca com seiscentos volumes de li- Dista 17 ldlometros do mar, descendo pela barra do C,ar·
.\'ros, escolhidos e .espnrios, como escreveo o governador rapalo.
G. P, Lobato e Sonza, qnando em P de dezembro de 1760 Malhadinha,-Porto distante tres legóas dal'i/·
pedia a sua rnagestade adete'rminaçães II respeito da dispo- la de Anajatuba.
siçnq d'esta qualidade oe bens, sequestrados aos jesuitas, :NH:alva..-(Ma,[va sy!vestds L) Em 26 de setembro
pois seria lastiál,á vel-os arruinados, visto o' clima 'e a teira de HIOO o governador D. Diogo de Souza enviou parífPot·
lt).es' não permi llir '!cluração sem baver llSO d'elles.» tugal um caixote contendo <1oas amo t.ras de 'linho de mal·

Acreditamo::> bqldados t~o bons desejos; e que esta livra- vas, preparado pelo bacharel Vir.éntc Jorge Dias Cabral, de
ria, bem ~omo às elo collegio de N. 'S. da Luz, na capital, quem já fallamos.
e ar da Trjsitlella, em ClJ~ias, foram inteiramente extra\'i~das, Não salJernos qual foi o resultado d'esta remessa, se em
"Depois d'ist~, (como s50 as coisas d'este mundo 1) foi Portugal deram-lhe nlgllm apreço, 01) se esta planta, dê duas

en(ermarin militar, onde eram tractados os soldados elo qualidades (sylvesf'l'is e 1'otund-i{olia) continuou a ser ape·
exercito, os de polici~, ,os presos de jllstiça, e 'ullimamen- has empregada pela medicina cm gargarejos e banhos, clis·
te as pessoas ,pobres Oll e,scraras atacadas pela variola' ~JO teres e cataplasmas:
wesente Qnno.~Viqe lfoslJital lJJiWm'.) ~anacá. (Merc~tfio vegeta!, assim cbamado no

Por oarta regia do 2 de abril de 1783 D. Maria declarou Paréi).-Em 21 do maio de 1803 D. Diogo de Souza remei·
ao governador do Maranhão, que tinha visto a representâ- teu para Portugal um omcio dizendo ter-.the o bacharel Vi·
ção de varios môradores d'esta capitania, recordando ba- cente Jorge Dias Cabral participado a existenc.ia o'esta ilha

~ ver sido determinado pela carta regia de iI de jLlDbo de da capital '«de muitas plan~as medicinaeS, achada e'e1a .ifi·
176,1, na ca a da Madre de Deos, a instituição d'úm semi- aadas por elle, e 'como prova llia um caixHo contentlo 5pés
nario, o que até eotão ainda não se tlOha realisado, e por do arbusto denominado rnanacá, o melhor éspecifico contra
isso pediam a sua execução, o virus syphilitiêo, seMo o gene,ro e a eS[lecie reduzida a
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analyse botanica pelo referido bacharel, e o methodo do seu verdes termina arredondando a massa das t~rras do conti
uso explicado pelo cirurgião-mór do regimento de milícias nente, qne se prolongam até ali, e forma a ponta oriental
de Alcantara Antonio Ferreira de Gouvêa Pimentel. da grande babi;l occ\1pada pela ilha do Maranbão.

Nada eocontl'a;nos vindo de Lisboa a tal respeito. O engenheiro Lago diz, que os mangues verdes occupam
Este medicamento é hoje muito poucl) usado, um espaço de 5 leguas, e que. na praia ha alguns montes
Algumas tribus de indios bravos do Alto-Amazonas em- de areia, sendo quatl'O os principaes: seu fundo é corno o

pregam o seu exlt'acto para envenenar as suas settas. precedente, porem mais sujo, e' mostra alguma vasa cin-
lVIanaj6s.·-Tribu indigena, descendente dos Tu- zenta ali denominada tuju.co.

pinambás, que habita descle as ca)Jeceiras do Tocantins até Manguinhos. -Ilbas de 2 myriametros de cir-
os terrenos, qlle ficam ao poente do r'io das lJalsas. cumferencia; entre a ilha das Eguas, a de Canarias, a de
Manga DO IGUAlIÁ.-Vide Va1'gem-Grande. Cardoso, a terra firme (da qual é separada pelo rio de S.
lVlanga DA PASSAGFM-FRANcA.-VidePassagem-Fr'on- Rosa) e a ilba de Santa Cr'uz. Navegando-se do igarapé do

ca. Guerhuló para o rio do Torto, esta ilha fica a bombordo e
Mangabeira.-Pequeno riacho, que nasce nas a de Canarias a estibordo.

terras altas, perto da estrada, que vae da vilta de S. José Manoel Alves Grande.-Nasce este rio
para Caxias. e desagua no Itapecurú pela margem direita, na serra das Mangabeiras, corre de S E a N O até fazer
abaixo 11m pouco dv lugar (;llamado-terra dum-distante barra no rio Tocantins pela margem oriental na lato de 7° 6',
de Caxias duas legoas. depois de ramificar-se com as vertentes do lado N E, que

Em distancia de tres a quatro legoas de sua foz encontra- partem de sertões desertos comó a ribeir'a da Lapa.
se com o Riachào, que é tambem engrossado ~elo r'iacho Suas primeiras nascentes são proximas ás dos rios Parna
drl Pindoba. hiba e Balsas, em terrenos que ainda nã~ são bem conhe

Parle-se (;onsiderar estes_ dois riachos como tl'iblltários cidos. na dita serra das Mangabeiras e do Penitente.
do Riachão. Seu principal confluente é o rio Sel'en.o, chamado por ou-
Mangabeiras -Vide Santa Helena, Lros rio P'ieo.
lV.fangue (Rhizophom ínangl~ L. e M.)-A casca A sua largura é muito maior do que a do Itapecurú, e a

d'esta arvore pisada dá a tinta vermelha, que apparece nos sua corrente não é violenta.
couros trabalhados em cortumes. Desconfia-se existil' nas vizinhanças algumas minas de ouro

Pela carl:! regia de 1. de dezembro de 16W foi permitti- e pedras preciosas. O seu clima é saudayel, as suas aguas
do o córle d'estas arvores, ate ali prohibido. puras e saborosas, tão abundantes de peixe, como os seus

Lel'antou-se paI' islo grande ()nn'::':;;~:lO da parte dos je- campos de caça.
suitas e elo bispo do Bl'azil, .então residente no Rio de Ja- Este rio recebeu tal nome do bandeirante Manoel Alves
neiJ'o, oe baixou a carta regia de 4· de dezem1Jro de 1678 ou Alvares, o qual tendo visto perecer parte da sua gente
confirmando tal permiSSão. nas margens do rio das lIJórles (que então assim se ficou

Finalmente 'pelo :Ih'ará de 9 de julho de 060 foi prohi- chamando) tributaria do Araguaia, atravessou todo ó terri
bido nas capitanias do Brazil o córte cl'eslas mesmas arvo- torio ao oriente, e foi ter ao rio, a que impoz seu nome,
res, ainda não descascada, em beneficio das fabricas de tudo isto no anno de 1728.
solla, onde ella era empregada, e quasi exclusivamente, para Este mesmo bomem, reunido com Gabriel Alval'es e o mes-
ocortume dos couros. tre de campo Wenceslau Gomes da Silva, conquistou e paci-

Na dóse 'de uma oitava pode ser dado como anti-feb.ril. ficou os indios Acrôas e Chacriabàs em 17iH, e com elIes
Opó é util nas picadas dos insectos e dos peixes, segundo formou as autigas aldeias do Dur'o e da Formiga.
diz o dr. Nil~olau Joaquim Moreira no seu Diccionario de Cbama- e tambem Septentrional ou Sereno.
platllasrnediC'inaes br'azileir'as. Vide Ilha dos Caranguejos. O capitão Elias Ferreira de Barros foi o primeiro, que por
l\'Iangues verdes.-Diz o capitão-tenente da este rio desceu ao Tocantins, cuja sabida até eotão se igno

armada portugueza, Antonio Lopes da Costa AImeida, no rava, por Ibe dar esta noticia um indio fugido de .uma das
seu Roteiro GemI, que immediatamente a O dos Lençóes canôas do Pará, e participando o seu descobrimento ao go
gl'alldws a costa do Maranllão muda inteiramente de aspecto: vernador do Maraobão, por ordem deste abria uma estrada .
de arida, e despojada de verdura se transforma em malta desde o lJlir'a'lour'o até Por·to-Real, pela qual conduziu ga-
earbustos continuados, que pela especie que parece ali do- dos, e depois transitou por ella em 1810 o coronel Sebas
minar, e pouca elevação cresta parte, so denomina Praia tião Gomes da Silva Belfort.
dos 7IlanJttes terdes, o que tambem concorre para o bom Por avis0 de 26 de maio de '1809 foi ordenado ao gover
reconbecimento d'esta costa. nadar de Goyaz, que estabelecesse um p1'esidio sobre este

Em janeiro de 1820 Roussin 3' ao N sobre o meril1iano !'ia 00 seu ponto de contlue.ncia com o 11ocan'tins, afim de
dos mangues verdes achou variação=O; d'esta posição ,\ de facilitaI' a n'.lVegação entre Goyaz e o Pará.
10 leguas, ao largo da costa a profundidal1e passa gl'adual- Quando o governador procurou executar esta ordem, foi
mente de 7 a 37 braças areia, saibro, ou areia fina branca: encontrado Francisco José Pinto de Magalbães, que já muito
elle considera esta pal'agem como o limite das profundida- antes abi se havia estabelecido, tendo sido coadjuvado por
des regulares, qne se encontram em quasi toda a costa des· I1ma grande parte da tribu Macamuram, de que se compu
lle os bancos do Cabo de São Roque: a costa dos mangues nlla a totalidade da respecti\a povoação.

Diec. VI. 1-46,
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o governador João de' Abreu Castello Branco a Manoel Mar-aoú· (rio ).-Geralmente assim cbamado, po·
de Albuquerque e Aguillar concedeu «a patente ele mestre rem o coronel Lago no ltinerario já citado, o chama iga·
de campo, regente da conquista das novas minas do Grão- l'apé, o qual conflue no Pindaré, tendo de largura 30 a 35
Pará, desde as cabeceira:> do rio Manoel Ah'es, já descuber- braças, e de fundo 12 a 20 palmos. Tem agua doce, bel·
tas, e dos mais descubrimentos, que se fossem tiontjnuanelo, las arvores nas margens,' e d'ahi principiam os campos.
"isto a grande experiencia, e cabal Dqticia, que tinha da Existem á beira do rio muitas casas de pescadores, que no
forma com que se devi3m reger e administrar os negocias rerão fazem a salga do peixe, que Viann3 exporta para a
de minas por harer ti()o bastante pratica em Minas-ge- capital. D'este igaJ'apé partem dois o Gibil'i e.1'rarnUilnbd
raes.» . para o lago de Vianna. f>. O exi tem os c3mpos de JJlÓcó·

Manoel Alves Pequeno.-Rio de limi- ràráca, que se reunem aos de Viànna, e a L os chamados
tado curso, o qual nasce na serra do DU1'O, distante elo Ma- Jlm'acú. .
noel Alves Granele 24· teguas, corre do nascente ao poente 'Maracusill.ho .-Pequeno igarapé, qoe com·
perto de 40 legoas, e vae desaguar pela margem direita uo monica o lago Aquiri com o de Vi;JOna.
Tocantins, tenelo nhi na sua foz quatorze de I'lrgura. Maran.hão.-Julgamos a proposito de crever es-

O seu curso é em ger31livre e desemharaçado tendo com- ta pro\inL:ia desde tempos mui remotos, guardando d'e~ta

tudo algumas cach8eiras. sorte aqui tudo' quanto 13ncontramQs espalhado cm varias lu·
N'elle se encontram os poraqluJs, on enguiás electricas, gares, e qoe sirva ao nosso fim.

(gyml1ol'us e./ectricus) 38 serreotes cbamadas minhocões com Etymologia do nome.-Diz o commendador João Fran·
'120 pés de comprimellto e dQus de diametra, cuja exis- cisco Lisboa nos seus Apontamentos 1Jara a historia rio
teneia é posta em duvida pelo general Cunba Maltas em seu iJlanmhão. livro -1", que «os antigos .chronistas c historia
ltínerario, porem asseverada pelo coronel Ignacio Acciolli, dofes armaram grandes disputas ncerca da origem e etymo
autor das iJlemorias His.lo1'icas e Politicas da Balu'a, e [ogia elo nome de 1I1at'Q,llhão, sendo mui provavel ter sido
pelo pndre Luiz Antonio da Silva e Sousa, escriptor das semelbante nome derivaelo do de nlgum transitorio desco·
1I1emo'rias Goyanas. bridor, pois o appellido ele Ilara.'lnon, aportogoezado de·

Tambem se conhece pelos nomes de-rio da Natividade, poi , já de muitos leculos atraz era, conhecido na Hespa·
Meridional e Luiz Alves. oha. -

Mantible.-Magnifica babia, 6 a H kilometros No Panoraína, interessante jornal portuguez, 3° volume
distante do mar: é formada pelasduas embocaduras do San- '1839-sabio á luz um escripto sob o titulo 111al'allhão. e
ta Rosa, denominadas-rio de Carllahubeiras, e do· Unt- assignatura de J. H. da C. R. onde 'disse o seu anctor ler
bú. visto «uns fragmentos manuscriptos, pertencentes a mais

As aguas do Torto concorrem tambem para a formação extensa obra, que devera ter por titnlo Naranhão canql/is·
d'esta bahia, cuja extensão é de 6 ou 7 ki~ometros N. N. E. tado (~ Jesus Christo e á C07'ôa de Portugal pelos teligio·
=S. S. O. e largura de D kilometras S. E.-N. O. sos da cornpanhja de JdStlS,» a qllal reputamos pI:'rdida.

Desagua: '1° para a barra d0. Caju que lhe fica ao N.-2~ D'esses fragmentos sabio impresso nn pagina 23l! o se·
para o caDal da Lagôa-grande a Oeste-e 3° parà o canal de guio te.
l'omba-l'as-aguas ao S. S. O. Estes dous ultimos canaes «São varias os juizos dos auatores sobre a etymologia
vão formar a babia de S. Bernardo, meoor do que esta. deste nome --Maranhão.

No meio da babia do Mantible existe uma pequena i1ba, .0 padre Manoel Rourigues no' seu livro 111aranõn ,y Ama·
de forma elliptica, vestida de mangues mui verdes. zonas diz, que a dec\ucção do nome Maranhão vem das 1IIa·

D'úm alto morro d areia do Chichá (veja-se esta palavra) ranhas e traições de Lopo d'B Aguirre contra o capitão Pe·
descobre-se a b:Jhia de que se trata, a qual ol'ferece uma das dro de Ursú:J. Esta deelucção é menos averiguada, porque
mais formosas pàisageos do delta do rio Parnahiba. aotes de Lopo de A.guirre intentar as dita:> maranhas contra

Mapary (riacho).-Vide Miritiba. Pedro de Ursúa, qne foi no anno de 1560, já o rio das A·
Maracajá.-Pequena povoação perto da villa do mazonas tinha o nome de Maranhão, e' com elle o nomeia

Coroatá. Antonio Gaivão no livro Descobrimento do mundo em 1499.
Maraoajà.-Pequena povoação perto da villa do Outra deducção do mesmo nome traz o dito padre Manoel

ItapecUl'ú. Rodrigues, tirada das Harmonias .das Vozes, dizendo que
Maracanan.s e perequitos. -A ca- os primeiros descobridores da bocca do rio Maranbão, ado

mara municipal. presidida pelo UI'. juiz de fóra Henrique mirados c\e "ere'm aguas c\oces no mal' largo~ por onde se
Guilll0n, publicou um edital em õ de março de ,1774· onde diz que o dito rio as conserva doces por distancia de trinta
dizia, que «a vista da destruição qoe faziam na 13voura o:; legoas, perguntavam uns aos outros se aql1ellas aguas eram
passaros 11Ul/:acanans e perequitos, de que tambem resul- do mar, e que respol'ldiam Outl'OS que eram do mal' por
tava prejuizo grave ii fazenda de S. M. ordenava que cada serem doces; e que alguns faziam as ditas pergunta elp la·
um lavrador fosse obrigado aonualmente nas correições ge- tim mal'i? e lhes respondiam outros na mesma lingua
raes, que pela camara se costumava fazer todos os annos non, de qu.? pode- ser resultasse depois o unir-se 111M;

no mez de dezembro, a apresentar '12 cabeças dos ditos com o non e ficar com leve corrupção do vocabolo Mat(l'
passaras sob pena de ôaOOO pagos na cadeia afim d~ se nhon na lingua castelbana, e na portugueza Maranhão. Fi·
ex.tinguirem os sobreditos perniciosos passaras. D nalmente antros dizem, que o nome Maranhão posto ao.rio
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das Amazonas e depois trasladado a tbdo o Estado, proce- em lucta no Maranbão, prégancI-o na qu,jnta dominga de 16i)((,
de de que o primeiro descobridor deste monal'cba dos rios oa igreja do seu collegio, tomando elo Evangelho um texto
pela suas cabeceiras e origem tinha o apDc_I,lid0 de fula'no apropriado ao seu intento, recitou sobre a ver~ade e a men
~3f3nhiio e qne o rtaria ao rio para oelle celebrar o eu tira um 10IJgo discurso, ou antes saLira mordn e pungen
nome. Esta ultima deducção é qne parcce mais veruadei- te contra oossos antepassados, seas anlentes antagonistas.
ra e por tal a tem Simão Estacio da Silveira na sua Relaçao Para :JqlJi tr:Jslad:Jmos o que elle disse sobre o titul-o do
do lJfaranhão e 'frei Christovão de Lisboa na sua Historia presente artigo por vil' de alguma sorte confirmar o del'Í
Nal(tral do lIJaranhüo, que deixou manuscripta--aos qnaes' var-se este nome de maranhas ou mentiras, como explicou
nós podemoS' accrescentar o padre Moraps no mesmo lugar o seu companheiro Manoel Rodrigues na ol)ra já citada.
ja citado.» Disse o padre Antonio Vieira, que se as lettras do abee-

Para servir de contrapeso ás inepliias dI:: algumas cl'estas daria se houvessem de repartir pe'la yarias provincias de
pretendidas etymologias, accrescentaremos Olltr:J opinião, Portogal, não havia duvida, que o l\I pertencIa de direito á
que se não fôr a yerdadeira terá ao menos o mel'ito de ser nossa p;ovincia, porque ~U/aranhão, Mmurmurar, M71/0
fundada em ineditas indagações sobre a lingoa brasilica. O tejar, l\I malcli;:,e1', Mmalsinar, 1\1 mexericar, e sobre todo
padre João Tal'al'es, não escreve na sua earta bJamnhllo, Mmentir, mentir com as palavras, ment.ir com a~ obras,
mas sim Mamnhay, do que dá a seguinte satisfação-«Te- mentir com os pensamentos. Que no Maranbão até o sol era
rá vossa rel'm. reparado na orthographia, com que escrevo meotil'oSO, porque amanbecendu muito ('./aro, e prometlen
a palavra llfaranha.1J contra '(') commum. do um formoso dia, de -repente e dentro em uma hora se

«Foi de industria, por dar gosto a vossa revm. que,. como toldava o ceo de nuvens, e começava a chover como no mais
tão perito na lingua brasilica, folgará lhe diga o que por entranhado inverno, e que d'abi já não era para admirar
mim tenho alcançauo acerca ela etymologia desta palavra que me,ntissem os habitantes como o ceo, qoe sobre elles
Alaranhrio, ponto em que tenho ouvido altercar por bocca e iotruia.
por escriptos antigo, sobre nunca assentarem em naua de Já é tempo de acabar com esta discussão senão pueril,
quanto disseram, nada tem fundamento no meu fl'aco en- ao menos pouco proveitosa, embora curiosa.
tendeI'. Vejam-se os antigos maou'3criptos ua missão. A que n'o, ou lerritorio compele propr'íamentc o nome

«O padre Bartbolomeo Leão, da-provincia do·Brasil, re- de Dlai'anhão? - Ao principio este nome de J11aranhão,
formador do Catbecismo Lla lingoa brasilica, me reeommen- continua o manuscripto já citado, foi dado ao grande T'io
dali muito qoando vim para o Maranbay, que se me avis- das Amazonas, mas em breve os portoguezes, em razão do
lasse com o padre Ascenço Gago, o mais perito que por encontro, que Francisco de Orelbana teve quando, navegan
então reconheciam os neste idiomil brasilico, sonbesse delle do por elle, foi accommettido das margens por um peque
oque sentia neste ponto. Ambos morreram ignorantes do no esquadrão de mlllberes, que com arcos e freebas lhe
qoe aqui qnero dizer, e nunca o dissera sem ter visto com picaram a marcha, trocaram aquelle primeiro.nome por este
os moo olhos as 7JÓporócas do Mar:mhay. Pelo que digo, das Amazonas, alludindo a,sim ao que se conta das antigas
que a palavra Maranhay se compõe de dois verbos e de (1m Amazonas ela-Asia. Tambem lhe deram o nome de 61'aO
substantivo. Os verbos rro flJaramonhamgá, que significa Pará, ainda hoje llsado, ~ qual na linguagem inuigena tan
brigar e anham, que significa cm'ar (até aqui atinava o to valle como mal'!Jrall de. Todavia os castelhanos, e os de
dito padre' Dartbolomeu Leão); e o substantivo é a palàvra mais geographos e viajantes estrangeiros ficaram sempre
ou letra que signil1ca a:Jua, e anda tirada de iJJaranhão por chamando, e .aio'da boje chamam ao rio das Amazonas rio
corrupção ela palavra, assim como estão infinitos Domés da ~faranhão, no que deve haver muita advcrtcncia ao lêr as
língua brasilica corrupta pela proouncia dos portugoezes. obras desses anetores.
Nesta palavra não podia atinar o pJdre Leão sem vêr ou lhe Entre os portnguezes porem foi o nome de Maranbão
dizerem o que passa pelo Maranhay. Deram os naturaes es- transferido do Ama;:,ollas para designar a grande enseada.
te principal nome a' esta terra do que n'ella mais principal- por onde desemboca no mar (JS aguas dos rios findará e
mente avultava, que são as 7JÓI'ÓI'Ócas, cujo aspecto ewna lIJectl'Y, ltapecurü, l1htny, & e igualmente a üha, situada
briga das agltas cor·rendo. Tudo isto diz a palavra 'Iara- no meio desta grande enseada, e na qual está fundada a ci
nlwy-, aJua que C01're b1·igando. Perguntar·me·hão pois tlade de ç. L'ltl·z. _ '
porque se não se a chama o Maranhay PÓToróca: respondo Com tudo alguns anctores portllgllezes parece quererem
que pOl'oroca é palavra que explica o qUe:} se ouve; parece- applical' o nome de Maranhão ao rio Mear)', o mais c,auda~

me que se compõe "da palavra opõe, que significa rebentar e possante de quantos pagam o tnbnto' de suas aguas áquel
de estouro, como o ovo quando rebenta, e da palavra CÓ'I'Ó- la enseada.
rán, que significa ronca·,. confinuaciamente, como o mal'; Entre estes auctores distinguem-se prjncip~lmente Teixei
00 é-palavra simples, feita pela frequentativa, tirada sempre ra e Casal (citados pelo s'r. F. A. de Varnhagem nas suas
do verbo opõe. De qualqoer sorte que tomem a palàvra eruditas reflexões criticas à obra de Gabriel Soa'res) e o pa
pórofóca, sempre significa estourar ou estalar, d'onde do dre Simão de Vasconcel1os na c/wonica da Compabhia de
que se ollve se chama aqllella infernal furia das aguas-pó- Jes~ts no Estarlo do Bmsil, a pago 28.
l'(lroCai edo que se vê se chama todo este Estaclo-Mara- Ha porem outros e.:.criptores, que se não conformam com
uhão.D uma tal transferencia de ·nome. O allegado padre Tavares,

Ocelebre e erudito jesuita padre Antonio Vieira, sempre para quem o paiz era tão familiar, escreve na carta sobre-
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dita o segointe-(eDizerem os cbronistas que ba aqoi om dia de norte a sul desele as minas de São Felix até ao rio
rio, que se chama Maranhão, do qual tomou a denomina- Yapock, 01] de Vicente Picon, ultima raia septentrional da
Cão todo o Estado, é para mim consideração pia, que elles America portugoeza; e de leste a oeste desde a barra ·do
fizeram. E senão digam-me onde' está esse 1'107» Camocim na costa cio mal' até aos cumes dos rios Japurá e

Haja pois toda a captella ao ler-se os chrOllistas e viajan- Orenooo.
tes portuguezes, quando ne\les se encontrar o nome de Ma- 'Passados annos separou-se a capitania do Ceará do Es·
I'anhão, para se saber bem qual é a applicação que delle fa- tado do Maranhão, o qual era, bem como todas' as outras
zem. ' provincias da America portugueza, dividido em capitanias,

Mas como, e quando é, que os portuguezes fizeram (J parte da corô;:!, e parte de donatarios particulares: mas es·
trasladação do nome de Maranbão para .designar a cidade, tas com[1rou-as totlas el-rei D. José, e ficou o Estado re·
1'lha é enseada, que hoje o conservam, e das quaes se es- duzido aos governos e comarCllS seguintes:-1° da parta de
tendeu a todâ a província e Estado? leste a capitania do Piaohy, limitada com o Cear:i, Parnahi·

Responderemos reproduzindo as conjecturas, que acha- ba e Pernambuco: da parte do sul com o sertão da Bahiae
mos nos autQres que temos por mais.oompetentes juizes. g0veroo dos Goya7.es: pela parte de oeste com a capitania

Nos citados fragmentos elo iJfamnhào conquistado, es- elo Maranhão: e pelo norte com o mar.-2° a capitania do
criptas pelos annos de ,1750 e tantos, refere-5e o autor á Mnranhão, q[Je tinha a leste e sul a capitania do Piauhy, a
antiga tradição, que ensinava fôra isto oa occasião, que ali oeste a do Paril, e ao oorte o mar.-3° li capitania c1;) Para,
se perdeu e na~lfragou Ayres da Cunba, um dos doze pri- á qual fica da banda de leste a do Maranhão: rio sul a capi·
meiros donatarios de terras do Brasil.-«Procurava este'fi- tania de Goyazes, Cuyabá e MaLta-Grosso: de oeste a nOl'a
{lalgo, conta o autor,-êom os seus adherentes o rio Mara- capitania e governo de São José do mo-Negro, ou de SoJi
nhão, nome porque então se conhecia melhor o río Âma- mões: e de lJorte o mar, Cay,enna, e Suriuamc.-1.o a capi·
zonas, e naufragou na Ilha do Maranhão, para onde entrou tania mais occidental, que era a de São José elo Rio·Negro
p'ela bocca ele um rio largo de cinco leguas desde a ponta ou de Solimões. que tem a oeste Quito, ao sul Peru; ao
do Pereá até a de l1acuh/'mim: d'isto succedeu darem ií- norte o novo reino de Granada, e a leste a capitania do
queHe lugar o no'me de Maranhão, ou enganaelos e persua- Pará.
didos que agueHe era o rio Maranhão, 00 querendo enno- Havia neste Estado dois bispados; o do MaranlJão, mais
brecer a sua infelicidade espalhando o seu naufragio como antigo, e o do Pará, creado em '1720 ponco mais ou menos.
acontecido na bocca do rio Amaz7Jnas, conhecido então pelo O bispado do Maranbão comprebendia as, duns capitanias
rio Mara.nbão: d'este accidente ficoo até hoje o nome Ma- de Maranhão e Piallhy, e o do Parà as duas capitanias do
ranlJão fixo éí cidade, e illJa do Maranhão.» Pará e São Jósé dos Solimões.-Nas divisões do mundo

O padre José de Moraes, jesuita, que depois da extinc- jesuítico formava este Estado uma vice-provincia, não me·
ção .da companhia se chamou José Xavier de Mor<Jes da nos celebre p(}lo incansavel traballJo dps padres na propa·
Fonceca Pinto, na sua historia da companhia de Jesns do Ma- gação da civilisação por entre (JS tribus indias do sertão, do
ranbão e Pará, composta em 1759, diz parecer-lhe que es- que pela tenacidade com que até :i ultima contra os bispos
ta transferencia de nome foi em ra~ão da- semelhança, que e governadores defenderam seu theocrJtico governo.
aos navegantes lhes parecia haver entre esta· enseada do Se no Maranhão se não guerrearam, como no Paraguay,
Maranhão a a do Grão-Pará ou rio das Amazonas, por de- batalbas campaes para desalojar os jesuitas, nem por isso
semboc~rem por ella antros quatro grandes rios oomo na foi necessario empregar da parte do governo da Metropole
enseada do Grão-Pará, mas para se tiraI' este commum equi- menores forças, nem menos actividade. (Vide Jesuitas).
vaca (concluiremos nós tambem com o mesmo padre 1'1'10- Antiga capitania do Maranhão.-Pela resolução regia de
raas) fique a cidade do Grão-Pará com o seu "O das A,m'a- 25 de fevereiro dê 16~2 foi o Estado do Maranhão dividido
nqS, e a cidade de S. Luiz com o seu antigo Maranhão. nas capitanias do Maranhão e Grão-Pará.

Estado do Maranhão. - Dividio-se antigamente a Ame- «A capitania do Maranhão, continua o referido je~uita, jã'
rica Portugoeza em dois grandes Estados; o Estado do Bra· citado, dividia-se da do Piauhy pelo rio Parnahyba, e da
sil ao Sul, e o Estado do Maranhão ao Norte. do Par{l pelo rio Guropy. Comprehendla pela costa do mar

O Estado dn Maranhão comprebendia as capitanias do Pi- desde o rio da Parnahiba até á cidade do Maranl1ão cousa
auby, Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, boje Amazoons. ele setenta leguas, e desta até á bocca do rio Gorupy cousa

Confinava pelo rnmo de leste primeiramente com o mar, de cincoenta leguas, qoe por todas vem,a ser '120 leguas
e depois com o sertlío de Pernambnco: pelo sul primeira- seguindo sempre a costa do mar. Pelo poente e slll era
meote com o sertão da Bahia, depois com as minas de Goya- pouco conhecida a sua divisão da do Pianhy e da do Pará.
zes, depois destas pelo mesmo rumo Sul com Cuyabá, Mat- Os mais praticas dos sertões assentavam, que o rio Gurupy
to-Grosso e Missões do:; Moxos, e outras povoações perten- tinha as suas cabeceiras nas serras dos Geraes, p!'oximns
tes ao Perú: pelo Oeste com o reino de Quito: e pelo No!'- aos nãscímentos dos rios Mearim e Pindará, e vinha a ser
te com o novo reino de Granada, rio Orenoco, chamado estas serras a divisão das tres capitanias do Piallhy, Mm·
tambem Paraguá, provincia de Crácas ou Caracás dos Cas- nhão e Pará, de sorte qoe as vertentes das ditas serras para
telbanos, Suniname dos Hollaodezes, e Cayenna dos Fran- leste e sol dividiam a capitania do Piauhy, as vertentes das
cezes. -- Desta sorte comprehendia o Estado do Maranhão mesmas serras para o norte dividiam a capitania do Mara·
om territorio ql1asi igual ~o réstante do Brasil, e s.e esten- nhão, e as mesmas vertentes para oeste dividiam .a capitania
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do Pará, e c.L1egadas as dilas \'ertentes a formar o rio Gu- e 51° 49' na margem do Tocantins junto á f@z do Araguaya.
rupy esle fazia a divisão da capitania do Pal'á da do Mara- Limites. Ao N. confina com o Oceano Atlantico e ao S.
nhão; assim como o rio das Balsas e o da Paroabiba, que com a provincia de Goyaz pelos rios Tocantins e 1\1anoel AI·
nascem tambem das mesmas serras ou geraes (como lhes ves Granele e Ser.ra das Mangabeiras: a L. com a do Piauby
chamavam) faziam a divisão da mesma capitania do Mara- por todo o curso do rio Paroabiba desde a sua foz, pela
nhão da do Piauhy. Est~s mesmas serras para o sul e po- barra principal, a das Canarias, até as suas nascentes na
cnle dil'idiam a capitania do Pará do governo dos Goyazes, serra das Mangabeiras, ou melhor no contra-forte, onde
eminas da Natividade e de São Felix.» essa serra se liga com as do Piauby e Tabatinga: e a O. com

Posto que o bispado do Pará governasse no espiritual a do Gram-Pará pelo rio GUl'UPY.
as minas de S. F13lix, de que logo no seu principio se man- Os limites d'esta provincia foram fixados pela primeira
dou tomai' posse, e Gcou na jurisdição espiritual d'ellas, vez com o Pará no ~io Guropy.
no temporal comturJG pertenciam as ditas minas de S. Felix Foi esta divisa alterada pelo' decretos de 20 de agosto
ao governo e comarca rIe Goyaz, ao qual pertenciam no es- de n72 e 3 de maio de 177lf e provisão de 9 de julho do
piritllal e temporal todas as minas e descobertas que ti- mesmo anno, passando a linba divisoria para 6 rio do Tury-
nham. assú.

EI·rei D. João V creou em Goyaz uma prelasia, e outra Seguia-se depois uma grande lucta, ás vezes calorosa e
em Cuayabá; mas até ao anno de '1758 ainda se lhe não ha· quasi sempre de tactica moratoria, até que vencendo ainda
ria nomeado prelados, e estaram pertencendo ambas ao bis- uma vez a justiça e a razTIo, foi pelo decreto n. 639 de 12
pado de S. Paulo, eXI'epto o descoberto de S. Felix, que de julho de 1852 estabelecido o antigo limite, complelando
pertencia 30 bispado do Pará. se toda a linha occidental e meridional com a demarcação

«Tinha e tem a capitania do Maranhão entre outros os dos limites da provincia de Goyaz pelos rios Tocantins, .Ma
rios Parnahyba, Monim, ItapecUl'ú, Mearim, Pindaré, Tury-. noel Alves Grande e a serra das Mangabeiras, segllndo cans
as Úe Gurupy. O primeiro desemboca no mar setenta le- ta do decreto n. 773 de 23 de agosto de 1854.
goas a leste da cidade do Maranhão; o ultimo cincoenta le- Para este resultado muito trabalho teve o {]r.· Candido
goas a oeste da dita; o rio Tury-assu faz tambem barra no Mendes d'Almeida, então deputado geral por esta provin
mal' de oeste da cidade do MaranbTIo cousa de trinta legoas: da, o qual muita luz derramon sobre esta questão no folbe
os rios Monim, Itapecuru, Meal'im e Pindaré, todos formam to que publicou-aO T·ttry-assú, O~t a incorp01'açào d'es
uma grande bahia, que desemboca no mar por uma bocca te terrifon'o á provincia do lUaranhão, Rio de Janeiro
de cinco a seis legoas de largo, entre a ponta do Pereá da 1851.lJ
parle do sul, e a ponta de ltaculllglim da parte do norte: A fronteira ol'iental da provincia por onde confina com a
ea.dila bahi3 está semeada de muitas ilbas, sendo a prin- do Piauby, tão natural e tão clara, parece que foi estabele
cipal de todas a ilha do Maranbão, em que está situada a cida pelos decretos de '1772 e ·1774 acima referid'os.. quan·
cidade de S. Luiz.» do s~parados os governos das duas capitanias geraes do Ma-

Por outra resolução regia de 25 de agosto de '1654 foram ranbão e do Gram-Pará~ tendo esta por subordinada a de
estas duas capitanias do MaranhãO e Gram-Pará reunidas e S. José do Rio Negro e aquella â de S. José do Piauby
formaram novo Estado, de que fqi governador André Vi- por isso que da carta regia de 29 de julbo de i 758, nome
dai de Negreiros. ando o primeiro governador da capitania subalterna João

Dnrou esta segunda união H9 annos, tendo tido 27 go· Pereira 'taldas, nada consta, e ainda menOi> da de -tO de
vornadores. oat,ubro de 18U, que totalmente isentou o Piauhy da de-

Pela provisão do conselho rJitramarino de 11 de janeiro pendencia do Maranbão.
de liI5 foi a jurisdicçãO do Pianhy desligada da da Bahia, Lamenta o dr. C~ndido Mendes de Almeida não ter obti-·
esugeita ao Maranbão. do ainda a çopia da provisão do conselho ultramarino de

Em consequencia do decreto de 20 de agosto de '1712, 1718, destacando da Babia e Pernambuco e unindo ao Ma
aonfirmado pelo de 3 de maio e provisão de 9 de julbo de ranhão a parte do territorio do Piaoby que ainda lhe não
1m dividia-se este Estado nas duas capitanias do Mara- pertencia, cuja provisão parece-lhe ser o decreto, ou alva
ohão e Pará, constituindo governos independentes, ficando rá, a que allude em sua historia o padre José de Moraes. .
sugeila áquella o Piauhy, sendo seu primeiro capitão gene- Dimens~es. A sua maior distancia de N. a S. é de 258
ral Joaquim de Mello e Povoa", e o ultimo Bernardo da SiI- legoas desde a ilba Itacupy ás nascentes do rio Parnahyba
"eira Pinto da Fonseca. na serra das Mangabeiras, e de L. a O. i 75 legoas da foz

Pela carta 1'0gia de .fO de ontubro de ,18,1'1 foi o Piauby do rio Parnahyba (barq'a das Canm:ias) até ao local proxi-
separado do Maranhão. ' mo a S. Francisco em frente á conf1uencia do rio Tocantins

No dia 28 de julho de 1823 adherio á causa da indepen- e Araguaya.
deocia do Imperio. (Vide lndependencia) . A sua superficie tem pouco mais ou menos 20,000 le-

Constituía-se d'abi em diante em província. goas quadradas de 20 ao grão.
ProTincia do Maranhão. - PosiçãO astr·onomica.- Jaz A este respeito disse o <li tincto engenheiro André Re-

entre a lat. merid. de 50' no cabo do G·!trttp,~ e 10° nas bouças o seguinte:
vertentes do rio Parnahiba ao N. da serra das Mangabei- (lA provincia do Maranbão occupa o vasto terpitorio de
ras, e entre as long. oecid. de 4.4° 50' na foz do Parnabiba, vinte mil legoas quadradas, limi!ado pelo Oceano Atlantico;
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pelo rio Pamll!lyba, pelo rio M,ll1oel Alves Grande, conflu- getáes em pntl'efação, o que fa~ mudar muito as suas pro·
ente do Tocantins, POI' este grande rio, e pelo Gnrupy. . priedalJes e apparencia.

«Um canal que ligasse as cabeceiras dos rios Manoel Alves Lagos e /agôas.-Existem muitas lagôas de alluvião nas
Grande e Pal'Oahyba, reduziria esta provincia a uma grande comarcas de Vianna, Alcantara e Guimarães.
ilha, tendo bem proximamente a forma de um gigantesco O lagos principaes são os seguintes: o que dá origem ao
trapesio, cuja maior diagonal da foz do GUI'llPY ao limite da rio Pericuman, :i Lagôa da MatlL:l, dond@ nasce o rio Codú,
provincia sobre a Parnabyba mediria 186 legoas, e a me- e os lagos de Vianna, de que fallllre)TIoS em outros lugares,
Dor da confiuencia do Araguaya no Tocantins á barra do em São Bento a Logôa, Capim, Jussarn, Redondo e lago da
Parnabyba '14.0 legoas. morte no Arary, junto deste o AssL1tinga: no Allo-Mearim o

«O lado desse trapesio, o:.whado pelo oceano, isto é, a Ii- Assú e o Verde &.
Dha recta que circumscre\'~ a costa maritima desta pro\'in- llhas.-As principaes ilhas são a de São Luiz, onde eslá
cia, tflm 1'18 legoas de extensão.» a capital, as do Priá, das qU3es a principal é a de Sant'An·

J1specro lJhysico. ~eo terreno é desigual e mui carrega- na, a do Livramento, a do Medo, a de São João e a dos
do de montanhas no interior' da provincia, porem são pou- Ovo.
co elevadas. Não fallamos das que estão dentro ou contignas aos por·

Na beira mar em geral o terreno é qtiasi plano. tos.
E' em grande pnrte coberto de florestas, banbadas por di- Vide estas denominações em seus devidos lugares.

versos rios e igarapés navegaveis. P01-tOS.-O principal é o da capital: contam-se o do Meio,
Pela simples vista elo mappa geographico d'esta provin- do Cajú, e das Canarias, o da bahia de S. José dr. r1ificil

cia, que se encontra' no .Atlas do 'dr. Canrlido Mendes de entrada, o ela bahia de Cllman, de Cabello de Velha, e Turj"
Almeida, e pelas oose'nações das correntesas dos immen- assú, do Gurupy, e do Iguarassú, pouco procurado.
sos rios, que, como arte rias, Ibe cortam o llorpo em diver- nfar-cas.-Alem dos portos existem varios pontos na costa

'sos sentidos, nota-se evidentemente que o1erreno da pro- que por sua elevação servem de marcas.
vineia tem dois declives geraes, sobre os quaes, semelban- Os mais visivei são a L da capital as pontas dos mano
tes a plnnos inclinados, se deslisam essas correntesas. gues seccos e verdes, morro do Alegre, morro de Santo

O primeiro declive, que occupa maior extensão, é o que Ignacio, Lenções grnncles e pequenos etc.
tem sua origem nas cabeceiras dos rios Parnahyba, Balsas, Ào N O o IlaculumiÍ1, ponta de Atins, Caócas, ilhas de
Itapecurú, Mearim, Grajabú e outros, e que se dirige para São João etc. etc.
o N., onde se encontra com o Oceano Atlqntico. H'umidade arhmos1Jherica.-O estqdioso que consultar o

O segundo tem seo principio nas nascenças dos rios Ma- hygrometro verá, que elle oscilla sempre em diversos grans,
noel Alves Granue, Farinba, Sereno e outros, caminba para o que é di\'ido á bumidade, que' sempre é maior TIas ilhas,
o occidente, c em parte concorre pará formar o valle ori- quando se fazem essas experiencias na capital, ao escoamen·
enlal do Tocantins. to das aguas pelag serras e montes, aos lagos e lagôas rei·

Orogntphia. As serras mais conhecidas são as do raua- tas pelas grandes pancadas de chuva, ás maltas, que impe·
tinga, do Itapecllrú, do Parnabiba, do Valentim, da Desol'- c1em a sllbid:.J dos vapores aquosos, à humillade da terra
dem, da Negra, do Penitente, d'Alpercatas, Cinta, Canella, proveniente d'estas causas, ás florestas, á evaporação de I'a·
Coroados, e outras, 'que se ligam li serra da mangabeil'a em pores aquosos da superficie do Oceano Atlantico, e á acção
Goyaz, 00 cordilheira centr'at. do sol, qne exerce sna tão poderosa ínflllencia sobre ludo,

LI,Iltl1·0!Jraphia. Os principaes 'rios são Tocantins e Par- Chuvas.-O inverno principia orl1inariamente em j~nei·
nalJiba, Gllrupy e ltapecurú, Mearim e Pindaré, Mnnim e 1'0 e àcaba em julho, porem no sertão e nas caheceirasdos
Iguarà, Tury-assú e Icatú, Manoel Alves Grande e Grajahú, grandes rios começa em ontubro qnando a estação fi regu·
Balsas e Negro ou Preto, Pericuman, Cururupà e outros. lar.

St1'uct'ttr-à do terreno.-Os estrangeiros SeHow, Eschwe- Em '1792 e 1825 houveram duas grandes seccas.
ge, Spix, PiS'si"S, Martius, Wan Lef1e & e os brasileiros Vis- Ê sabido que no Norte do Brasil chove mais do que no
conde de São Leopoldo, marechal Cunha Mattas, José Bo- Rio de Janeiro e n'outras provincia: ao Snl do imperio, e
nif:.Jcio, Alexandre de Gusmão &, ocenparam-se com o es- na pago 262 da obra-Physics of lhe earl!t, escripta por
tudo dos terrenos de Minas-Gerae.s, Santa Catbarina, Rio de Henri Buff, professor ele physica na universidade de Gies
Janeiro e de outras províncias do Sul, e do Norte apenas sen, e traduzida para o inglez por A. VV. IloITman, professor
nos uiz Dr. o Sigaud o seguinte: de chimíca no real collegio de Londres, se lê, «que é em

«A geologia das provincias do Norte tem sido 'menos es· Mahabules hwar a parte do globo onde mais cbove, depois
tudada, que a das provincias do Sul e centro do imperio. é em Guadalupe, um;) das Antilbas, em terceiro lugar em

«As indagações e observações de fIumboldt sobre a Goya- Maranhão, onde, diz elle, a quantidade d'agua é avaliada
Da parece-me, que devem ser appticadas á parte do coo ti- em 259, 8 polegadas de Paris,» dependendo isto, cremos
nente americano, comprehendido ~IO hen;lispherio austral nós, alem das cansas geraes-ua concavidade da costa, o
entre o rio de São Francisco e o Amazonas.» por estar a capital da provincia silnada DO meio deste arco.

Por' esta falta d'estudos especiaes apenas podemos dizer- N'estes ultimas annos tem havid,) bastante irregnlaridade
que o terreno é composto de areia, pedra, argila, differen- na estaçãó invernosa, concorrendo muito para isto ades·
tes sulphatos de cal, de alumen, de ferro, e restos de ve- traição das mattas por meio do fogo, maneira barbara com



MAR :MAR 373

que m,uitos lavradores preparam seos terrenos, e infelil- No dia 24. de setembro de ,1852 o Globo, jornal, noticiou
mente não ternos entre nós um Zoroasto, dogmatisador do que já estava prompto e collocado na torre da cathedral
Oriento, que impunha a todo o bomem a obrigação de plan- om pa1'a-raio, todo construido no Maranhão.
lar um~ arvore, que é o maior mimo, na frase de Plinio, ,:!.ecordamo-oos d'um ootro raio, qu~ cahio no quartel, e
que se recebe da naturesa, e qoe sempre foi re'peitado, matou um soldado, se não nos falha a memoria.
como diz o sr. visconde d'Ahrantes, desde a [tiais alta an- Ainda em 30 de maio de IBM urna horrivel trovoada
tiguidade, e em todas as epochas pelos bomens illustrados correo perpendicularmente sobre a capital, cabio um raio
epelos povos mais c,oltivados. no centro da rua da Paz sobre a casa Lle desembargador

'Infelizmente o Maranhão tem tão bem experimentauo os José Mariano Correia d'Aze\'edo Cõitinho, ma~ou um caval-
borrares das seecas. lo, e produzia grande commoção Q orna escrava.

Em 19 de abril de '1711 os officiaes da camara represen- Ventos. O;, ventos dominantes na ilha ele S. Luiz, on-
taram ao governador Cbri tavão ela Costa Freire «mostran- de se acha a capital da provincia, (segundo as observações
do omiserave: estado, em que se achava todo o povo des- do capitão-tenente da armada Francisco Parahibuna dos Reis)
ta cidade, e suas capitanias por a grande fome, que havia n'os mezes de agosto, setembro, outubro e novembro, es
n'este anno por falta ele chuvas.» paço a que vulgarmente chamam tempo de ventanias, são

Em 19 de janeiro de '1803 a camara pedia ao governa· de Essueste, Este, Esnorde-ste, e algumas vezes chegam ao
dor do bispndo para mandar fazer preces afim de evitar-se ardeste, e em todo o referido tempo os terraes são raros,
afome, qlle estava ameaçando a falta de ehuva. de curta duração, e escassissimos, pois I:ondando moito a,té

Em ,1825 foi o anno da fome, assim chamado'pelos ma- ao Sosueste nas proximidades da meia noite, 'ao nascer do
ranhenses, e npesar de todo ainda para cá vieram mnitos sol volvem para os rumos mencionados: durante esta varia-
cearenses perseguidos por igoal flagello. ção abonançam sensivelmente.

No seguinte anno appareceo a abundancia, dando-se a No mez de dezembro mndam para o Nordeste, e tornam-
singularidade Lle chover toelas as noites sem faltar urna só, se bonançosos, mormente de noite em qne declinando para
edurapte o dia apparecer muito bom sol. Este são substituidos pelo~ terraes, os quaes n'este mez

Em 29 de janeiro de 1833 a eamara pedia ao revd. bispo começam a ser frequentes, regulares, mais largos pois cbe
D. ~larcos Antonio d6' Souza paríl mandar fazer preces por gam a roudar até o Sol, e mais doradouros.
causa da secca, que ameacava os habitantes d'este municipio. Nos mezes de janeiro e fevBi'eiro reinam no quadrante,

Em 18lf6 foi a ullilI\a ecca, não cheia felizmente de bor- de N. E., e chegam mesmo ao Norte, porem são bonanço-
rore~, c sim apenas ue privações. sos, e bastante variaveis, assim corno são sempre seguidos

Alem d'isto não são os mesmos os tempos de chuva ele ele terraes regulares, espaçosos e largos, pois avançam ao
sorte, que torna-se impossivel o determinar-se a epocha do Sossodoeste: nos d,e março, aoril, maio e junho variam por
inverno. tqdos os quadrantes, demorándo-se comtudo algoma cousa

Em '1853 ainda em 2~ de julho havia muit.a chuva e tro- nos de Nordeste e Soeste, e então são seguidos de longos
voada. terraes, os quaes cabinda muito antes de meia noite alon-

Em 30 de agosto de '1857 ainda chovia muito, porem an- gam-se até o meio dia, e muitas vezes até doas horas da
oos antes, em 1° de junho, já tinbam as chuvas desapareci- tarde do dia seguinte, quando não acalmam com os agua
do de.todo, e d'esta irregulãridade de estaçpes só resultam ceiros e trovoadas, o que é muito proprio n'estes mezes:
males á salobridade publica e ii lavoura. ' finalmente no de julllo, no principio do qual ainela apresen-

Elertricidade e t'l'ovoadas.-Na provincia não é raro vêr- tam moitas variações, vão declinando para Este a seguirem
se a terra corno que sepoltada em profondé!- tristesa, o sól o curso descripto, com respeito ás alteracões das Estações.
esconder-se no hori'sonte, os passarinhos assustados voarem Os )'entos dó mar são Este, Esnordeste, Nordeste, Nor
de galbo em galho, '0 vento soprar com violencia, as arvo- nordeste, Norte e NOl'Ooroeste etc.; e os de terra Sueste,
res sacclldirem-se, abalarem-se, e perderem n um pensa- Sussueste, Sul, Sossodoeste, Sudoe te, Oessudoeste, Oeste,
menta suas folhas, flores e fructos, agoa cahil: a cantaras, Oesnoroeste Noroeste etc. etc.
de repente muitos r~lampagos, uns apos ootros, fuzilarem O Globo, jOl'Oal, n° 1-i8, disse que no mez de junho de
de "al'ios pontos, alumiarem esta seena 10gl1bre, a terra tre- '1853 dominou vento Norte, sendo excessiyo o calor desde,
mel' como horrivel estampido de muitos trovões, e derra- 15 de junho a '1° de julho.
mar-se assim o lucto e o terror por toda a parte ..... até P,'essào alhmospherica.-Pelas observações do coronel
'mesmo n'aquellas pessoas que, imhuidas nas scieneias, 0- L~go se conhece, que a maior elevaCão é de 30° e a menor
Iham para esses phenomenos com mais tranquilidade do que de 29° cent.
oI'ulgo baldo de conhecimentos de sciencias natoraes. Tem11eratul'a. O coronel Lago diz, que na capital o ma-

Em H de maio de '1.850 cahio na igreja da Sé um raio e ximo de 't:alor chega a 92° F, e o mini mo á 76°: no sertão
fez muitos estragos. no mez de outubro até novembro, o maximo sobe a 94D F.

Em 22 de abril de 1852, pelas 4. boras da tarde, cahio de dia e a 80 de noite.
outro raio na torre da ~esma igreja, quási junto ao telhado A .este respeito em nossa these inaugural, tributo acade·
da saBa do cabido, destruindo-lhe todo o',cuuhal, foi á igre- mico para o nosso doutoramento, intitul?da «B,'eve iJlemo
ia, e al'rl'linou bastante todo o segundo andar do lado di- 1'ia sobre o clima e molesUas mais frequentes da provin
reito. cia do lJlarallhão, ~ que sustentamos perante a douta Facul-
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dade de medicina da Bahia no dia 29 tle novembro de 185q., Alem d~ tLltlO quanto deixamos escripto, é sabido que a
escrevemos o seguinte, que para aqui trasladamos sem a temperatura d'um ponto depende principalmente da tempe·
menor alteração. ratora do ar que o circunda: quanto mais elevado estiver

Pelos trabalhos t~ermometricos, feitos pelos portugllezes, este pOlltO tanto mais rarefeito é o ar circumvisinho: mas o
que antigamente viajaram pelo Brazil, e que estabeleceram ar mais raro requer maior caiaI' para aquecei-o, logo qllao·
as latitudes e temperaturas das principaes cidades desde o to mais alto é o ponto, tanto mais baixa é a temperaLllra.
Pará até Montevidéo, pelos barão d'Eschwege, dl's. Spi;{ e De mais nos lugares baixos, o ar alem de aqueêido pela ae
Martius, general Cunba Mattos, dr. Freire Allemão e mui- ção directa dos raios solares, é tambem pelo calor refieoti·
tos outros brasileiros, se conbece por comparação que nas do que a superficie terrestre emitte; mas esse calor intenso
provincias do norte do B'razil o thermometro marca em na superficie ou junto a ella vae diminuindo á medida qoe
grande parte do anno maior gráo do calor que nas do sul, augmenta a altura do lugar, pois se arrasta mais da origem,
porem na capital da província do MaratVlão, diz'o muito in- e alem d'isto nos lugares baixos a columna d'ar aquecido
telligentê sr. dr. Sigaud; que fi temperatura emuitas ve- lião páde em rasão de obstaculos naturaes ou artificiaesser
zes ae 27° liO' no thermomett·o de Remtmur, que corres- tão depressa substituida como nos lugares elevados por
pondem a 34.° 25' no Centigmdo. gma outra columna d'ar mais frio.

Ninguem pense que esta temp'eratura é geral em todasas C/ima.-De tudo quanto até aqui temos escripto, con·
localidades, porque a acção calorifica do sól não é a mesma c1ue-se muito naturalmente, que o clima é quente e humi·
em todas as parLes de que se compõe qualquer divisão do do.
globo: a posição dos terrenos, e a elevação d'estes infiuem Mi,nas.-Apesar de~conLer esta provincia riquissimas mi·
muito n'este phenomeno, e já em 04.3 o sr. de.la Conda- nas d'ouro, de cobre e d'outros metaes, a arLo de fazena·
mine reconbeceo debaixo da Iinba do Equador, que a maior ler toda essa incansavel riqueza, que jaz sepultada no seio
ou menor elevação de terreno decidia do gráo de calor, da terra, ainda nos é desconhecida ou pelo menos é tão poo·
que era bastante subir-se duas mil toesas para se transpor- co sabida, ou tão pouco usada, que nenbum proveito se
tal' d'um "alie queimado pelo sól a uma montanha coberta tem tirado d·ella.
de neve, e alem d'isto sabe-se que o astro do dia derra· As minas conbeeidas por ora são as seguintes:
mando seus raios ealorificos sobre qualquer terreno, uma Ou'ro.-Nas minas de Maracassumé em uma zona com·
parte d'e\le.s converge para a athmosphera, e a outra pene- prebendida entre os rios Tury-assli e Gurupy, pertencentes
tra o solo, cuja composição sendo mui dilIerente em diver- á companhia Mineração maranbense.
sos pontos, d:ella resultam as variações, que se notam. Em Itapary na freguezia de S. José dos Indios, nas cabe·

A temperatura ordinaria nas costas é de of 9° a 20° Reau- ceiras do rios Pindaré, na comarca da Carolina, em Santa
mUf ou de 23:75° a 25,00° no Centigrado nos mezes de Helena nos lugares Prata e Piranhas, na serra do Aricambti,
março á setem~ro, e de 20 a 24.° R, ou 25,00° a 30,00° C. em Vianna etc, etc. .
de setembro á março: -em certas localidades a temperatura' Feno.-Em quasi toda a provincia acha-se ferro em maior
é maior ou menor, :e no interior da provincia acontece o ou menor quantidade.
mesmo, o que depende de diversas causas, como facilmen- Cobre.-O dr. Oscar Henning, e o coronel Mollara, eoge·

. te se pode conhecer pelo que já deixamos escripto. nbeiros, que estiverem na Cbapada, afiançam a existencia ali
Sendo a provincia do Maranhão situada na zona torrida de exce\lente qualidade de cobre, nas margens do Gl'ajahú.

como já dissemos, com tudo e\la é tambem banhada pelo Carvào minera/.-No· canal do Arapapahy e em Vinbaes,
Or.eano Atlantico, por varias rios e igarapés,- o seu terre- e carvão lignite no Codó.
no é coberto de viçosa vegetação, tem algumas serras e Zinco, platina, a1'Sel1ico e lJrata.-Na vi\la da Chapada
montanhas, e por isto se conbece que no seo clima, cujo e nos seus an'edores.- ,
elemento essencial é o calor, não pMe este ser elevado a Marmore e outras substancias calcareas.-Existcm no '
gráo tão snbido que incommode extremamente os naturaes, Brejo, nas margens fio rio Gl'ajahó, seis legnas auaixo da
e mal possa ser solJrido pelos estrangeiros. yilla da Chapada, em Caxias e em AkatJlara.

Alem d'isto o calor nas regiões septentrionaes é mui di- Crystaes.-Encolllram-se crystaes de rocba em S. Josá
minuido pela posição uestas na beira-mar! oode, como se dos Mattõl~s, e safiras na serra de S. Bel'Dardo da P"rnahi·
sabe, o calor solar obrando sobre as superficies das massas ba.
liquidas é modificadó pelas evaporações que abi tem lugar, .,substancias sallinas e ten'eas.-Por toda a ,costa enoon·
e os ventos que sopram por cima d'estas superficies parti- tram-se muito boa~ salinils, porem as mais abnndantes são
cipam d'este estado: ora os ventos orientaes, quando che- as de AlcanLara.
g~m a varrer o Maranbão, tendo atravessado toda a largura Sulphato dI' soda.-Descoberto pelo padre Joaquim José
do Oceano Atlantico, imprime n'este paiz, depois de terem Pereira, em I799, no rio Iguará.
diminnido de temperatura pelas evaporações do mar, um Salitre.-(Nitrato de potassa) Em '1797 o coronel Anto·
gráo de calor menor do que aqueHe que de\'ia ter pela sua nio Cúrrêa Furtado de Mendonça descobria minas d'estesal
posição geographica. em Alcantara. • ' ,

Estas mesmas diminuições de calor se notam no interior Argilla,s.-Por toda a ilha de S. Luiz e nas margens dQ
da provincia em rasão da elevação de terreoo, dos muitos ltapecuru perlo da ';illa do Coroatá.
rios que a regam, das mattas que n'ella se encontram etc. ProduQção, industria e cornmercio.-Em um paiz novo,
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como o nosso, é a ngricllltura, sem soccorro dos coolieci- manga e a bananeirn, descriptos no canto 3° do poema As
mentos humanos e apenns guiada pela rotina, a unica origem sumpção pelo illustrado frei Francisco de S. Carlos.
da riquezn publica da província. Ás vezes buscando-se em nossas maltas a canna fistula, a

Aprodncção consiste em ricns madeiras, na plautação da salsa parri lha, o UIUCÚ, a copaiba, a ipecacuanba e plantas de
canna, da mandióca, do arroz, do algodão, do café, e do virtudes medecinaes, quando se contempla muitas borbole
milho, e oa criação do gado vaccnm e cavallar, alem d'outros tas, e colibris de lindos matizes, que sobre ellas esvoaçam,
objecto~ de menor interesse. sente-se o indivielno não poucas vezes ferido pela picaela ve-

Aindustria alem do que já deixamos dito, consiste em nenosa da jararaca, da cascavel, e d'outros reptis classifica
uma casa de funelição, pertencente ~ companhia de navega- elos por Cuvier entre os opbidios I
ção a vapOl', em algumas ln3quinas de pilar arroz sendo uma Em toda a parte existem estes contrastes I o prazer ao lado
hydrllPli ca, duas movidas a vapor, e as restantes por tlni- tia dór, o balsamo ao lado do veneno, a virtude ·a· par do
m.aes, bastantes engenhos d assuear movidos a vapor, de des- crimeI' •
tillação de cachaça, uma serrtlria de pedra e madeira a va- Zoologia. Se as plantas do Brasil, diz Varnbagem, tem
por, muitas fabricas de charutos, lojas de muito bom gos- paridade com as do continente d'Afríca fronteiro, não suc
to, quitandas, armazens e oflicinas de todas as artes e oili- ceele assim com os animaes: todos elles são especies ame
cios etc. etc. . • ricanas, sem relação, em geral, com os da zona torrida nos

Oseu commel'cio se faz entre as provincias do imperio outros continentes, excepto na circumstancia de sel'em, có
por barcos a vapor e de cabotagem, no interiol' da provin- mo ali, mais perfeitos do que os das zonas temperadas e
cia por canôas e vapores pertencentes á 'companhia de na- frias.
"egação fluvial, e com os portos estrangeiros por navios de Os quadrupedes existentes n'esta provincia não podem ser
alto .hordo. comparados em tamanho aos elephantes e hypopotamos do

Phytologia. A vegetação nesta provinciíl não tem des- continente vizinho, pOl'em existe a anta (tapyrus america-
cal1ço, poi" a natureza sempre funcciona. nus C.) assim chamada pelos europeos, em virtude da du-

Poucas ar\'cres perdem as folhas, algumas se adornam de reza ele seu corpo, nome que da\ am ao bufalo.
flores quando ninda não estão despidas das fruclas da safra. Entre os mammiferos na classe dos· quadrumanos acham
~nterior: derrube-se e queime-se qualquer malta virgem, e se o macaco, simia fatuellus C, o saguim, simia.jachús C;
embora abandonada, dentro em poucos annos alli se acbará na dos carniceiros o quati, nasua solitaria, o guará, canis ju
outra intransita\'el, que attrahe a admiraçãil pela alJUngancia, batLls, a onça, felis onça; na dos roedores, a pacca, cavia
variedade e utilidade dos individuas. pacca, a cutia, dasyprocta agouti, a preguiça, bradipus tri-

Caminhe o homem por esses maltas, arrede a multidão de dactylus: na dos ruminantes o boi, bos taurus, o veado,
cipós, qlle cabem verticaes dos ramos das arvores ou as cervus elapbus, etc.
ligam umas as outras, embrenbe-se por eSStlS flore tas sem O viveiro ou av~ario (Fauna ornythologica) do Bra ii apl'e-
fim, respire o ar embalsamado pelo suave aroma de tantas senta ol'iginalidade, e pas a pelo mais rico da terra._
flores agrestes e mimosas, refresq ue-se nos riadJOs que man- Com poaDas excepções pos ue esta pr?vincia todas as aves
samente se deslisam paI' esse terreno, ouça os suaves cantos que se notam nas outras do imperio.
de tantos pasa~inhos, que saltilalri de galho em galbo, e Encontra-se o mallevolo gavião, nissus 3ntbolborax, ao
Iluando fatigado buscar na verL1e rel\'a.o ue canço para o lado dos melodiosos canarios, cardaelis brasiliensis, e da
corpo, \'eJldo Ô por cima de ua cabeça bosques tão cerra- innocente rola, coroacia garruia: a triste coruja, strix perlata,
dos, quc vedam a entrada até ao raios L10 sol, e tão altos entre o ,1legre beija-flor, tro('.h) lIus brasiliensi; o roseo
'que pareccm querer tocar as nurens,. e ao redor de i tron- guar~\, ibis !'Ober, passeiando ao lado dn alva garça, anlea
cos t.!'at'\'ol'es tão corpulentos a sustentar immensa copa car- gar eta, e para mais contraste muitas vezes no campo onde
regada c enfeitada de fructa', não poderá então deixaI' de corre veloz a ema, psepbias crepitada, arrasta-se pesaclo e
proclamar a existencia de Deus, e de ex.altar a sua miseri- tardio o feio jabuti, testudo tabulata.
cordia, vendo como tantos beneucios derramou sóbre esla Procul'é-se em artigo especial tudo o que ti,ler relação
prorincia, á qual com muita propriedade se podem applicar proxima ou remota com o presente, qne aqní terminamo.
estes dois versos do C. 3° do poema 'JJedilctçeio de Macedo: Cidade e capital da provincia do Maranhão.-Está situél-

da á 2°, 27' ele lato merid., e a 4,6° 29, long. occid. em
Aqni com maior pompa e mais riqueza, uma pequena peninsula ao sul do rio Anil, e a E, do Ba-
Se mostra a força \egetal nas plantas. canga, os qllaes abi se enCOl;ltram, se confundem, e formam

r uma "asta babia. (Vide 1'lha do Matanhão.)
Encbntra-se em abund:.lOcia aqui, e tão procurados oa Eu- Vel'sam questões sobre os nomes, que antigamente teve

ropa, o pãu brasil, chamado pelos indio ibira-pitanga e a ilha de S. Lttiz, bem como o lugar onde primeiro co
por Marlius Cresalp'inia echinata, o jacarandá, jltcamndá meçou' a população a reunil'-.e e formar ama povoação.
ox,vphylla, e muito's outros, para varios. usos, que longo se- O illustl'üdo e erudito sr. commendaelor Francisco Aclol-
ria enumerar. . [:lbo de Warnbagem diz o seguinte:

Entre as fructas acha-se o regia ananaz e o maracujá com «Temos hoje para nós, que a primitiva colonia fundada
sua fio'r da pai.L:ão, ambos immortalisados por frei José de com o nome de 1\ aJ,an3th, pelos que escaparam do naufra
Santa Rita Durão no canto 7° do seu Caramoru, o cajú, a gio ou naofl'agios, (pouco nos interessa em que baixos ou

Diee. Vl. 1-47.
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corôas de areia) da primeira ilrmada colonisadora elo Mara- ronimo de '~lbLlqlJerqLle para capitão-mór d este governo,
nbão, teve lllgar n;) propria ilba, onde depois se construi o em cujas mãos depositou todo o poder, que lhe foi oonfe·
a cidade de S. LLliz; e que por conseguinte foi est~l ilho a rido paI' sua magestacle. (Vide Governo e vida de lero·
que então se denominou da lhndade. núno (l' j lbuqvlJ?'que.)

«Assim se collige considerando attentarnente o que a tal Fir.!almente já qua i nos ultimas dias do mez de novem·
respeito nos transmitte Gabriel Soares, cuja autoridade (por bro de 16'11> fez-se elle á vela com direcção il Pernambuco,
isso mesmo que mais antigo e mais immediato á epoc;) do levando 200. soldados, e mais petrechos bellicos, tudo a
successo, alem de geralmente bem informado) nos dlwe me- bordo de um patacbo, um cgravelão e uma lancha grande,
recer: mais conceito do que a de authores modernos, que ele que eram capitães Pedro ele Freitas, Alvaro Neto e An·
não alegam documentos contemporaneos, os quaes por nos- tania da Fonsec,a.
sa part(,.. tão pouco sabemos que existam, e até certo ponto JerolJimo de Albllquerquo, inteir'amente senhor de suas
encontramos d'isso a confirmação no proprio nome de Ilha acções, ° livre dos cuidarias in!Jerente á guerra, ap[~icou.
das Vae!as, que ella tinba meio seculo depois, acaso em Yir- se ;) fundação da cidade, boje, da S. lAtiz, como lhe fôra
tude d'alguma vaccada provinda por vent.ura de rezes fugi- recommendado pela côrte ele flJadrid.
das da dita colonia para o sertão da ilha. Dentro de pouco tempo por seu zelo e activi,Jade poude

«Hoje inclinamo-nos qU3si de todo a crêr, que a dita pri- adiantar tanto a povoáção «que rednzida á regular forma de
rnitiva colonia (p<lra' que talvez o proprio perigo com que repllulic;l, na fraze de Berrado, debaixo ela protecrão sobe·
foi fundada, fez invocar o nome da Virgem milagrosa de Na- rana de Maria antissima com o augusto titnlo ele I ieloria,
zareth) se fundou na ilba do Mal'anbão, sobre a babia de que já lhe tinha decretado no feliz lugar de Guaxemduta,
S. Marcos, e quasi defronte do peqneno iLhote (lriLlo e inba- lhe cleclarol1 a invocação de São Luiz.))
bitavel chamado llle.rfo. Assim nol-o deixou dito Simão Es- Jeronimo d'AlbuCjuerque aconselhou e con egoio, que os
tacio da Silveira, que indo ao Maranbão, recolbeo e nos moradores «muda sem a antiga fabrica do seu:; tl1gurios
transmittio em HH8 este facto, Cjue lhe constaria tradicio- em edificios mais uceiados, que na correspondenciil e boa
nalmente, e que elle até certo ponto ponde connrmar, I ar arrumação uas ruas fizes. em aquella povoação, senão subtJr·
que se conbecia ter havido «uma fortalesa, de que aind~ ba, ao menos repartida com melhor direoção e apparato.'l
alli estão vesfigios (süo suas pala\Tas) em que se vcem pe- Deu alle logo começo ao palacio. que depois serviu de
dras bran·cas das de Alcantara.»- morada elos governadores.

«Sem fazer memoria de frei Marcos de Guadalaxara, que Todas e t:lS obras eram de taipí,l e vara, e de «taipa ue
apenas copiou a Estacio, frei Domingos Teixeira, no princi- pilão, tão forte, qlle equivalia á mesma pedra e caL,)
pio cio seculo pa sado, juLgava que sobre o cimento d'essa ScguiD-se clepoi a invasão hollaneleza, cujo aspecto era
fabrica é qne se havia con truido a Ermida da Senhora da todo O1ilit:lr, isto é a guerra com tod.o o sen cortejo de bar.
(}u1·a. bem qoe, accrescenta, se mostrayam d'aqllella «os rores, :1ggravados relas paixões ruins dos conquistailores,
vestigios, C'lJm mais indicio que certesa de antiga fortal Zfl.)) Foi i to, que se observou dur:1nte 27 mezes desde 25de

(cQl1asi pelo mesmo tempo Berredo (livro '1° § 4.9), sem novembro de HH2 a 28 de fevereiro de 1M4. Viue lllllG

haver reflectido ao que parece, no que attestara Estacio, sOo hollandew.
contenta-se, para refutai-o,· com dizer que «nem da fortale- O Cjoe era então a cidade ele São Llliz?
sa, é nem das pedras de Alcantara.... bavia tradicção al- Da narração de Berrado se conhece terem os bollantlezes
guma I» marcltado do Desterro para a cidaue, e atacado e tomado

(cE que mais traelicção desejava do que o testemunho uma das portas, que em vão tentou defender o capitão Pau·
cresse aactor, aDjo escripto corria impresso? lo Soares ele Avellar, inFerindo-se tambem bem de outras

«Melhor critica houvera mostrado se tem ido em passeio, passagens, que a cidade era um recinto cingido de muros,
oxaminar os alicerces da ermida de N. S. da Guia, para nos a menos que Berreelo não conFunda cidade com cidarlella, o
dizer ele que peelras é formadn .... ' parece que uma voz in- que não é de presumir em um oJ'ficial tão instruido ele·
tima nos diz, que n'essa ermida jazem sepultados os \'ene- trado C0010 elle en1.

ral'eLs padrões da primeira tentativa frustrada da colonisa- Esse recinto comprehendia provavelmente o cspaco, que
ç~o do Maranhão.... » ~e estende desde a rampa até o largo do Carmo, e talvez

(Vide Convento do Cm'mo pago HI7.) se alargasse para o. lado do Rosario.
Hoje não existe o mais pequeno indicio d'essa ermida. Os anebaldes, sim, derramavam-se um tanto alem, iufe·
Voltando aos tempos primitivos, soullemos que apenas rindo-se (linda de Berredo, qae o convento lio Carmo ficava

Alexandre de MODra se via livre da invasão fl'anceza, cuidou fóra elas muralhas, logo á frente dos meRIDOS arrebaltles.
logo no futuro c1'estas tenas devidindo-as pelos po.rtugue- Podem os leitores por aqui avaliar, que taes sel'iam os
zes, conforme as suas petições e serviços. edificios da cidade em nu'r;nero, elegancia e solidez.

Des,ejando formar o corpo poJitico do gOl'emo, cscolbeo ' Entre as paginas M. e MS da llúto1'ia delle {Juerre dei
pessoas, que julgou aptas para membros elo senado da ca- Re[lnO det Brasil dal P. P. Giosse2J1Je de S. l'hereza, caro
mara. melitano sealso, impressa em 'Roma em MDCC, ornada de.

Entre as acertadas medidas, e providencia., que deo para muitas estampas, gravadas em aço, delinead:Js por Andl'eas
sustelltilr-se aqui a prudencia, a paz e a justiça, merece por Antonius Horaty, e esculpidas por II. Vincent, encontram·
certo especial menção a escoJha, que fez. do benemerito Je- ::.e duas estampas, uma é a planta da cidade de S. Luiz do
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Maranbão, por occélsião ela invasão dos bollandezes (16í2) a cidatle l{vio a decadencia da cadeia publica, e as funestas
e outra é a prespectiva da mesma cidade. Examinando-se a consequencias resultatlas da sua incapacidade, viu a ruina
planta vê-se que a ciclade tinba estas ruas: tres desde a da unica fonte publica, que tinha esta cidade para soccorrer
praia Granele até-á rua da Palma, parallelas ao mar, e -7 os seus numerosos babitantes, vio as ruas intransitaveis.
perpendiculares desde o collegio dos jesuitas. boje Sé, até sem calçadas e com barracas, os terreiros e praças publi-
oDesterro. cas cbeias de mattos e tabot:as, e com admiração Yio pela

A roa Formosa abi se chama estrada real. primeira vez uma cidade sem pelourinho.»
Do Carmo até Siio João l1aviam Lambem tres ruas que Foi isto extrabic10 d'uma informação, que este go\'ernador

são: sem duvida, a do Sol, Paz e Gr'aode e uma que corre deu a um requerimento da camara, que fez baixar a real
em frente de São João. provisão de 3 de julbo de 1787, que lhe foi entregue logo

Pela prespecliva vê-se a cidade de S. Luiz eom suas ca- que tomou posse pelo juiz de fora e presidente da camara
sas, Igrejas e Fortes etc. etc. Antoni,o Pereira elos Santos. _

Na praça de palacio havia um Forte, ahi marcado com o Foi datada do palacio da Madre de Deus, em Maranhão,
titulo tle forLiOcaçues' 110\'as, que calculamos ser o primeiro 12 de novembro de 1790.
lance do baluarte: abaixo do' PélU da bandeira havia outra Disse a camara municipal ao presidente Candielo 10 é de
fortificação e no baluar'Ll) outr;), ainda que muito pequena, Arauju Vianna em o(Iicio de '!2 de julho de .1831, que 00

semelhante aos fortins da bahia. seu arcbivo n~o existia lei ou ordem a respeito da funda-
Havia outro fortim ptlrto da praia das Mercês, como que çiio d'esta cidade e apenas constava pelos titulas do patri-

por baix'o d'um moote. monio da camara, que Alexandre de Moura trouxe plenos
Pela vista da cidade e pelo que sabemos da praia gran- poderes para fazer a cidade e repartir as terras por datas e

de parece-nos, que a rua da Estrella já foi feita á custa da sesmarias, e que lambem constava ter sido queimado'pelos
industria do homern sendo tudo por abi agu;). hollanc1ezes o ar(;bivo da camara, quando foram elles d'aqui

No largo de palacio a igreja da Misericordia tinha a fren- expulsos.
te pm o mar. Dimensães,-O seu maior comprimento de E a O desde

Sobre a ponte ele S. FraQC'.isco nos pareceu o seguinte: a casa dos educandos artifices até o baluarte de S. Lui:.': é
Qa nesse tempo não existia o igarLlpé rJLl Jansen formando de ,I :200 braças, e a sua maior largura, tirada por uma li

es,a ponta com a da arêa um só todo com duas elevações, :'lha N S desde a igreja ele N. S. dos Remedias até 0 cemi
ou se existia o igarapó era a Ponta d'al'eia muito mais alta terio do Gavião, é ele mil braças.
do que é actualmente. Fica a cidade dividida pelo meio por uma linha, que na

AdmiUiela uma ou outra bypothese, vemo na ele,ação da direcção E O se tirar elo alto da Cameira, descer pela rua
ponta de S. Francisco, junto ao mal', forf'i1lL, um no alto da lia Paz chegar ate o palacio do govel'Oo.
elevação nma pequena igreja voltada para o mar com a sua Os pontos mais elevados da cidade são o campo d'OUl'i-
cruz, e as casas derramadas pela encosta, aqui e ali, seru que, o largo de S. João e o largo do Carmo.
ordem. Freguezias.-Na noi~e dos tempos perde-se a fundação

. a elevação da Ponta da areia l1a outra igreja, com a fren- da primfJira igreja matriz, comtudó nos annaes de Berredo
te para o boqueirão e deixando ver, lá pela sua parte pos- achamos, qne no anno tle 162'Í, reinando a epidemia das
terior, o principio d'um Forte. bexiga, aqui aportara uma embarcação, 'inela das ilhas do

OCOlwento de S. Francisco esta"a no meio das mattas. I~çores com quarenta ca aes, e «que Domingos da Costa,
Aigreja elo De terra vem ahi mfmcionada cOm o nome depois ele accommodar todas estas familias com a costuma

ue S. Jorgo, e o baluarte com o ele Caslello de S. Filipe. tla liberalidade, para applacar a ira de Deus, que dura\a
Em Gde outubro de '!G4.(l delil)eroo a camar:a da capital ainda na sua maior força, lhe levantou á soa cu UJ a igreJa

que uvi to as casas d,l cidade, ou as mais é\'ellas serem de matriz, de que parece se agradou tanto a elivina bondade,
pindoba (palha) ningllem trouxesse ou des-e fogo senão em qLle principiou logo'a moderar a execução da SLla justiça.»
panelia para evitar os incendíos, pena de mil reis pagos ela Esta freguezia, a primeira de todas, é a de . S. da Vic- •
cadeia,» toria.

Em UIll edital elo ce,nado da camara de 23 ele abril de O \enerando bispo d esta diocese D. Joaqnim Ferreira
17i1~ ordenou a camara, que os moradores da cidade reti- de Carvalbo solicitou por muitas vezes a divisão desta fre
rassem de suas casas até 2 de julho do mesmo anno as Ul'U- guezia «que pela sua multidão e extensão de seu territo-
pernas, que serviam de janellas, gelosias, ou rotulas. rio» não podia ter um Ó pastor.

Ogo\'ernador O, Antonio de Salles Noronba,em 17' ele O príncipe regente annlliodo a estas supplicas ordenou
dezembro de 1779, omciou ao senado da camara dizendo pela provisão regia de 25 de setembro de '180'1, que se pro
(ter presenciado no corpo da cidade muitas casas cobertas cedesse a tal divisão e desmembração, o que praticou o re
de pindoba, e assim ordena\ a, que nãn se concedessem verendo Cabido, sede racante, erigindo uma nO\'3 freguezia
chãos a pessoas sem possibilidade para fazerem edif:lcios com a invocação de San1a Anna, tendo por matriz a igreja
nobl'es, e que quando fossem (;oncedidos devia ser debaiia da Senllortl do mesmo nome.
d'essas condições.]) O presbyteros Domingos Pereira da Silvl!, vigaria cf)lIa-

Disse o governador Fernando Pereira Leite de Foyo , que do da fl'eguezia de S. Bernardo da Paroabiba, e Mauricio
quando tomou posse do governo e que passou a eXílm~nar Jose Berrado de Lacerda, vigario de S. João Bapti ta de Vi-
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nhaes. apresentaram em um requerimento artigos de recn- mercio, a secretaria de policia, a cadeia publica, os quar
sa e suspeição a respeito da divisão da freguezia da Sé, e teis do corpo de policia e do corpo provisorio etc. etc.
creação da de Sant'Anna, em 17 de janeiro de 1803, como E' a residencia das principaes autboridades da provin-
melhor se pode ver nos autos nO 3:856, que existem na se- cia.
cretaria da C:lmara ecclesiastica com o titulo ed805, autoa- E' a parada do {O e 2° b:ltalhões de infantaria da guarda
menta de uma provisão regia e traslado dos autos da divi- nacional, e de um batalhão da reserva de caçadores sob as
são da freguezia de Nossa Senhora da Victoria d'esta cida- ordens de um commando superior.
de do Maranbão; escrivão Barroso.v - O commercio elo Maranbão é representado pela sua com-

Não sendo approvados estes actos do Cabiclo, pela provi- missão da praça composta de 9 negociantes.
são regia de 23 de maio de 1805 foi ordenado ao bispo D. Tem numero bem crescido de lojas, armazens, quitandas•.
Luiz de Britto Homem. que procedesse á divisão e desmem- escriptorios, boticas etc. etc. .
bração da freguezia da Sé com as reguTaridades Llpontadas Comarca.-Foi creada pelo art. 1° da lei provo n° 7 de
pelo dito bispo na sua conta substanciada na dita provisão 29 de abril de ,1835.
regia, e creasse uma nova 'freguezia com a invocação de N. Compõe-se dos municipios da capital e da villa do Paço.
S. da Conceição, sendo designada para matris a capella da O município da capital é composto das freguezias de N.
dita Senhora. S. da Victoria, ela Conceição, de S. João Baptista, na capi·

A provisão da creação e desmembração supraclita foi pas- tal, Santa Filomena do Cutim. S. João Baptista de Vinhaes,
sada a 28 de agosto de 1R05, e depois publicada á estação S. Joaquim do Bacanga, e o municipio da villa do Paço das
da missa pelos \'igarios em ambas as fregu.azias em 1 de freguezias de N. S. da Luz e de S. José dos Iodios. -
setembro do mesmo. (Vide fi. 102 V. até fi. 164 v. do livro Procure-se DOS logares espeüiaes todo qo;)nto tiver rela·
dos casamentos da freguezia da Sé .de 1798 a '1806, e fi. 4. ção proxima ou remota com o pr'esente artigo. que encer-
do livro de casamentos da freguezia da Conceição.) ramos apresentando uma lista dos seguintes .Dfa11pas e caro

Assim foi creada a freguezia actual da Conceição. las ,geographicas que existem a respeito do Maranhão:
A freguezia de S. João foi creada pela lei provincial n° '1°Carfa geral ela capitania do Maranhão levantada em

402 de 27 de agosto de 1856. ·1820 pelo coronel d'engenheiros Antonio Bernar'dino Perei·
I!J1·ejas.-Existe na capital a Igreja do antigo collegio de ra do Lago, reduzida e desenhada pelo tenente do m,smo

N. S. da Luz dos jesoitas, edificada no lugar onde os relj- corpo J. C. Guillobel (Copia m:woscripta do arcbivo militar
giosúS* capuchinhos fr'ancezes, qoe vieram com Ravard iere, da côrte).
fundaram om hospicio, e hoje é catbeelral. 2° Carla IOlJO,gralJhica da ilha do Maranhão pelo mesmo

Os conventos de N. S. do Carmo, das Mercês, e de San- coronel PereiN:l do Lago. (Copia manuscripta).
to Antonio. 3° Corla geograph1'ca da capitania do Maranhão, que pode

A igreja de N. S. do Rosario, a ermida de São José do servir de memoria sobre a populaçIio, cultura e·coisas mais
Desterro, hoje reedificada, a igreja de Sant'!nna, a de São notaveis da mesma capitania, desenhada e organisada por
João Baptista, a pequena capella de Sant'Anna. da Sagra- Francisco de Paola Ribeiro em fevereiro de 1819 (manus
da Familia, vulgarmente Sant'Anninha, a igreja de N. S. dos cripta, pertencenLe ao dr. Alexandre José de Mello Mo
Remedios, a igreja de N. S. da Conoeição, que serve de raes).
matriz. o Recolhimento de N. S. da Annunciação e Remedios, 4° Carla geral da provincia correcta. augmentada, dese
a. igreja de São Paotaleão, a capella de Santiago-maior, a nhada, c ofIerecida á Sociedade Iitteraria do Rio de Janeiro
ermida, ainda não acabada, de N. S. das Barraqllinbas, a pelo capitão de engenheiros José Joaquim Rodrigues Lopes,
de N. S. da Madre de Deus, e finalmente 3 capellioha eeli- mandada' gravar pela mesma sociedade em (841,
ficada em 1814 na quinta das Larangeiras, pertencente ao DO llfaplJa de uma parte da provincia do Maranhão para
bilrão de Bagé. servir na ql.Je~o de limites entre as comarcas de Caxias, •

Hospifaes.-Existem o bospital de Santa Casa da Miseri- Brejo e Itapecurú-mirim, Ievantilc1a em 18·i7 pelo rnajordo
cordia, o dos Lazaros, e o hospital portuguez, descriptos corpo de engenheiros José Joaquim Rodrigues Lopes (ma-
em lugares competentes. nuscripto).

Cemiter'ios.:-Tem tres, que já descrevemos em artigos 6° i/laplJa do territorio da provincia do Maranhão, com-
especiaes. prehendido entre os rios Mearim e Parnahyba, das comar·

Disposição da cidade.-Conta 10 praças, 72 ruas, 119 cas da Chapada, Pastos-Bons, Alto-Mearim e Caxias, levan·
becos, contendo 2:903 casas inclusive 18 edificios publicos tado em IBM por Oscar Hcening (manuscripto).
geraes e 6 provinciaes. ~ 7° lIJàrJpa do rio Pinçlaré levantado por Guilherme Wel·

N'esLa capital existem as seguintes repartições poblicas: lestord em novembro de -1822 e desenhado por James WiI·
Secretaria do governo, assembléa provincial, administra- liam Boyle; alcança até á fazenda Camacaàca, acima da vil·

ção geral dos correios. a alfandega, a thesouraria ela fazen- la de Monção. (manuscripto da bibliotheca da marinlla.)
da, o thesouro provincial, a capitania do porto, a munici- 8° Planta das principaes barras do rio Parnahiba, levan·
palidade, a inspectoria de sande publica, a inspectoria de tada em 1853 pelo 1° tenente Ignacio· Agostinho Jauffret e
saude do porto, a commissão de vaccina, a administração pratico Pedro Francisco Pereira. (copia manuscripta: traba
das obras publicas, a inspectoria da instl'Ucção publica, o lho mui deficiente segundo o pensar do dr. Canrlido Aten·
Iyceo maranbense, o tribunal.da relação, o tribonal cio com- des d' Almeida.)
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9° Planta do rio Parnabiba desde soa foz até ácidade de Maria Engracia.-Igarapé de 13 kilometros
I Theresioa, organisada em 1854 por José Pereira de Sá, se- de extensão, desde o seo começo ua embocadura do rio de

gundo os trabalhos do 1° tenente Ignacio Agostinho Jauf- Carnahubeiras até o canal do CaJueiro, por onde despeja
fret, do pratico Pedro Franciscô Pereira, e do engenheiro na bab~a de S. Bernardo juntamente com o canal de Tomba-
cil'iI João Nunes de Campos. Rio de Janeiro (sem data.) I'às-aguas.

10. Planta do anooradouro das ilbas de S. João le\'an- O Ataria Engracia separa da terra firme um grupo de
lada em 184.4 por mI'. Desmoulins sob as ordens de mI'. ilhas" das quaes a mais importante é a do Coroatá de den·
Tardy de Montravel. Paris 1846. troo

H. Planta da bahia de S. Marcos levantada em ,18M) por Este igarapé passa pelo lugar denominado Barreirinhas,
mI'. Tardy de Montrayel. Paris '1846. na terra firme, aonde ha uma casa de telhas no meio de co-

'12. Planta do ancoradouro e porto da cidad'e de S. Llliz, queiras da praia.
levantada em ,.845 por mI'. Tardy de'Montravel. Paris 1846. ;Jv.lariln..-Pequeno riacho, que, não vindo de longe,

'13. Carta !ler-al da província do Maranhão, dividida em desagua no Oceano no lugar cbamado Mangues seccos, -18
8 comarcas, copiada em 1854 por ordem do vice-presiden. legoas a E da capital.
le da provincia ManoeL de Souza Pinto de Magalhães (copia Mariqui1;a.-I1ha temporaria, com '17 kilometros
manllscripla do archivo militar.) de extensão, ao longo da margem esquerda do rio Parna-

t4. Carta geral da província do Maranhão organisada hyba, desde o sangradouro, que no inverno sahe çlo lugar
pelo capilão do estado·maior Franklin Antonio da Costa fronteiro ti foz do riacho Pirangi até a ia bifurcação pro-
Ferreira, Rio de Janeiro '1854-.,' priamente dita (Vide 1'1'0 de Santa Rosa.)

'15. Carta ge'ral da provincia do Maranhão I:onforme os Massaranduba.-Pequeno iguarapé separan-
Iimiles acluaes, reduzida no archi\'o militar no anno de do da terra firme a ilha de S. Ber'nardo que lhe fica ao N.
1855 (copia manuscripta do mesmo archivo.) Matadoiro publico. - Em 20 de setem

16. Carta da costa setentr'ional do Brazil desde o Ceará 1.>1'0 de '1809 a camara municipal dirigia-se ao dr. José Fran
até as ilhas de S. João pelo capitão W. Hewerth. Londres cisco Silva Costa Furtado, ouvidor e.corregedor da comar
185L I • ca, (pedindo permissão para erigir um curral de pedra e

1.7. Planta da cidade de S, Luiz, extrabida do Mappa do cal para commodidade do açougue d'esta cidade, afim de
Brazil' de Comado, da edição de 1·846. evitar-se a despeza annual de -lOO~ e 200~ rs. em reedifi-

,18. iJlappa geographico da capitania do Maranbão e par- cações porque as madeiras apodreciam.»
le das capitanias circundantes, para servir á viagem~ feita Não sabemos se foi realisado este projecto.
pelo coronel Sebastião Gomes da Silva Belfor'd: meridiano Em '1821 era o curral na praia de Santo Antonio, e de-,
da ilba de Fepro. Sem data e indicação de local. pois foi transferido para a praça. hoje da hortaliça, conbe-

19. D/appa da cost.a oriental da America do sul, desde cida até bem pouco tempo pelo nome de açougue velho.
as ilhas de S. João até á foz do Mossóró, extrabido das ex- A assembléa legislati"a provincial em '18~9 voton fundo~

plorações francezas cm 1~62, e brasileiras em '1857 a 1859, para se estabelecer o actual matadoiro publico.
enovas correcções. Publicado por ordem do almirantado. O engenheiro dr. João Nunes de Campos traçou o plano·
Londres '1866. e calculou o orçamento.

20. l\olia carta da costa setenll'ionaL do Drazil por J. W. O governo provinci'al contractou a feitura d'esta obra, em
Norie. Londres 1828.' 7 de maio de 1850, com o cidadão ManoeL Antonio da Sil-

21. iJJappu da costa oriental da America do sul, do cabo va Campello por 8:600~000.

do norte até Maranhão. Publicado por ordem do almiran- 'E' inegavelmente um bom estabelecimento, feito com so-
latlo.- Londres 186'1. (idez, e com todas as necessarias dependencias.

22, lUappa da America do sul, comprehendendo asGuya- A quúlta da' Mad1'(I de Deos, onde está 'este edificio, foi
nas e Brasil septentrional etc., publicado pela sociedade legada conjunctamente com outros bens á Santa Casa da Mi
propagadora dos conhecimentos uteis, e extrabida de Spix, sericordia pelo seu incansavel bemfeitor Manoel João Cor
lIIartills, Leblond, Lago, ROllssin. e Schomburgh. Londres rea de Souza.
t8U. Em '18 de fevereiro de '1838 foi vendida ao cidadão 1\1a-

23. Atlas do imperio do Brazil organisado por eandido noel Duarte Godinbo por S:OOOaOOO reis, e depois seos her-
Mentles d'Almeida. Rio de Janeiro 1868. deiros a venderam á camara municipal.

24. iJ1appa. jigu'l'ativo das cabeceiras do Parnabiba na l\1::a,ttas.-D. Fernando Antonio de Noronha em 25
provincia do Piauby, organisado pelo engenbeiro hydrauli- de outubro de '1797 omeiou ao ouvidor da comarca e juiz
co dr. Gustavo L. G. Doelt. 1868. Rio de Janeiro. das sesmarias «para que este exigisse das justiças mllnici-

2!L iJiappa do rio Parnabiba- desde suas nascentes até o paes das villas, e dos julgados de toda a sua comarca uma
oceano pelo engenbeiro bydraulico dr. Gustavo L. G. Dodt narração exacta de todas as mattas e arvoredos, que desco~

(manllscripto). Maranhão 1871. Trabalbo importante, minu- brissem á borda da costa ou de rios, que desembocassem
oioso, e completo. no m_ar, e pelos quaes se podessem conduzir madeiras em

A/appa do delta der rip Parnahyba por David Moreira jangadas, designando os lugares onde se achassem, envian
Caldas. Piauhy. '1868. E' tambem muito importante, bem do amostras d'ellas com os compatentes nomes, usos e pre
figurado, e satisfactorio. priedades, aventurando seu parecer sobre a sua conserva-

•
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ç,ão, economia lIas córtes, facilidade de conducção, e probi- nos, Provisoria e da Gamelleira, de nenhuma importancia,
bindo logo os córles, a destruição e o incendio das madei- pois são formadas de pedras separadas e dispersas, qoa
ras chamadas reaes. II podem ser tiradas sem esforço e despeza.

"lVratto-Grosso .-Pequeno povondo em distan- A cachoeira do UcMa p'orem embaraça o cUl'~O do rio.
cia de meia legoa da villa de AllíJjatLJIJa. Abaixo da Barra do Corda 30 legoasacolbe o rio dasFlo·

Jv.I:auá.-Pequeno rio, que nasce a duas milbas de res na lato de 1)0 e 42' c cm todo este espaço o rio "al'ia
distancia das vertentes do Bacanga, corre a oeste, e 'ae de- entre 17 e 23 braças de largura, e 1I a 11, de profundida
sembocar na úahia de S. Marcos, defronte da Ilha l1eQ1.w- de, orrerecendo muitas sinuosidades, di\'crsos foros naLo-
na. l'aes e algumas lagoas cm suas margens.

J'V.Ieariln .:-(rio, freguezia, villa e comarca).-Em Vae assim correndo até a Lagem-Granue, immenso obs-
uma vasta floresta entre as súras do ltapecurú, do Negro taculo, que se oppõe á navegação a vapor por este rio das·
c da Canella, ao sul desta provincia na lat. merid. de 6" 33' dfl a sua embocadura até á Bara do Corda.
e na longo occidclltal de 47° 55' tem a sua origem em uma Encoutra a embocadura do Grajabu distante ua Lagcm
planície, qne está 604 braças ou IJ ,3M metros acima do ni- Grande .. 5 legoa , de S. Luiz Gonzaga 26 e meia, da Barra
vel do mar. do Corda 93, e da origem do Mearim '1(1.·6 e meia.

_As diversas font~s, que o alimentam e engrossam, nas- No ponto ele confiuencía o Mearim e o Guajahú são igual·
cem em uma cbapada, que se estende entre as serras elo mente largos, tendo cada um 40 braças; aquelle faz com o
Maehado ou da Embira, e da Risada ou da Negra, distantes N um angulo de 23° a 0, e .este de 72° a E, e o formado
aqoella 5 legoas, e esta 10, e tambem da serra do Ilape- por ambos é de '05°.
cnrú. No mez ele fevereiro, quando cbove muito, oMearim tem

Na primeira legoa de seu cursQ tem apenas 6 a 7 palmos \) braças de profundielaele e o Grajahu 5: vê-se por tanto,
de largura media e 3 de fundo durante r) verão, e no inver- que seu leito está acima daquelle 4 uraças, tornando·se bom
no 4 braças. notavel esta diíferença de nivel em lugares tão proximos.'

Recebendo depois ~ tributo do rio S. João e dos riacbos Corre depois pela villa da Victoria e Curato do Ari:lry;
-Vargem, Agua Fria, Lagem, Cercada, Agua Boa, Tapera, elistante d elle 7 legoas, e 2,500 braças abaixo do paulo
Grata-funda, e antros mananc·iaes de menor importancia, chamado Furo, onde OLJtr'ora o Mearim descrevia lima grau
depois de percorrer dez legoas e meia chega á Barra. do ele volta á esquerda, hoje entupie:lo o seu leito por massas
Corua, segundo lemos no relataria do engenbeiro vinconde enormes de terras lamacentas, l,;onflue com o Pindaré na
ele Saint-Amanel, apresentado ao presidente da provincia o marg.em esquerda, fnendo este com o N um angula de ü3°
commenelaclor Croz Machado.' a E, e aquel\e de 75° a O.

Neste lugar está acima do ni\'el do mal' 552 braças ou A embocadura do Pindal'é é de ·100 braçás ele largura, e
1,226 metros. o Mearim ahi tem 300 braças.

Até aqui o rio tem no verão 6 braças de larglJra, e 3 a Recebe depois os riac·hos Arapal1y, Machadinha, Trauiri·
I, palmos de profundidade: DO inverno 12 braças de largu- tá sobre cujas margens, meia legoa ao centro, está fundada
ra e iõ a 18 palmos de profundidade. a villa de Santa Maria d'Anajatuba, e em segllida os de Je·

Distante deste lugar 20 legoas, depois de acceitar os rios quiri, Sipabú, e Piripindiba.
Bom-Certo e dos Anjos, e os riachos Amendoim, Brajão, Assim vem viodo aceitan.do por ambos os lados immen
Gado Bravo, Embira, Suc,llriú, Pratinha, Ouro e Ovos, pas- ::iaS mananciaes de rios e regatos, e depois de percorrer
sa pela Cacboeira Grande, que está a E ~ E ela Cbapada a 166 legoas vae desaguar no mar, 4· legoas abaixo da sua
7° e 27' de lat. austral. confiuencia com o Pindar6, sendo a sua verllallail'a embo-•Está este lugar 4 braças acima do nivel da bacia inferior, cadora na altura de Tijucopaua, banco formaoo de areias a
a qual tem 8 palmos de profllndidade e constitue uma ver- pedras, qGe se e:;tende de SaN GOO bravas com a largura
dadeil'o poço. media de 60 a 70.

Abaixo d'es.ta cacboeira o rio tem '14 braças de largo, e N'este ponto e no igarapédo Inferno o 1')0 se alarga 1,000
7 a 9 de fundo. braças, e então é dividido em oous ramos pela parte me·

Arredado de sua fonte 34. e meia legoas, no ponto em rilJional da ilha rJos Cilrangoei.loS, formando duas emboca
que Qca na mesma Latitude da villa da Chapada, ahi toma a duras, uma na laL. merid. de 2° 4·0' e na longo occ. de 46'1
importancia que Ibe dá yerdadeiramente o nome de rio, Idr, e outra na lat. mcrid. de 20 4·0' e na longo OCI). deW
pois a sua largura é de 10. a 15 braças, e sua profundidade 1)2'.
de 8 a 'J 5 palmos. . Nas trinta e quatro primeiras legoas de seu curso atlla·

Abaixo da Cbapada acolbe os riachos-Embóra, Bonito, vessa constantemente florestas immen as, desertas e inex
SUSSllapara, S. Gonçalo, e o rio Engeitado, e desde suas pioradas com excepção da Barra do Corda, e de uma ai·
nascentes a.te aqui tem 137 cachoeiras, muitas lages e sec- deia de Guajajal'as.
CDS, sem dU\'ida alguma difIJculclades para a naveg'Jção. Da Dal'ra do Corda para baixo muua de aspecto, não apre·

QnancJo hanha a Barra do Corda tem 12 a I!~ braças de senta mais aqnella monotonia se~\·age.m, que se nola desde
largura, e 9 a 12 de profuo(lidade no inverno. sua origem, e nas suas lTI3rgens·já se devisam sitias fJcasas.

Entre esta villa e a cachoeira do Uchôa, longe cJ'ella 31e- Nas 5 legoas antes cle cheg:1r á embocadura do rio das
goas, encontram-se as cacboeiras da Canna brava, dos Ciga- Piore::; é inteiramente deserto: da foz cl'este rio j9ara baixo- .

•
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não s@ os obstaculos das arvores cahidas se tornam bem pro\"odor-moJ' da fazenda /'eaI Faustino de Affonceca Freil'e
rarD', como tambem nas margens e terrenos ci/'cumvísinhos e Mello ao padre Ignacio Xavier, reilor da companhia de
d'esta parle do rio, chamada AIto-1I1ectr irn , em que ba .]ti Jesos, se lê que a despesa, feita com a COl1vel',ão do gen o

annos se contavam apenas 'lG Jarradorcs, estão presente- Lia GameUa, babit<Jnte das cabeceiras do rio Mearim, im
mente est.abelecidos mais ele 120, os quaes cn1Livam em portara desde 174.7 até agora pouco menos de 6 mil CfLl
grande escala :Jlgodão e arroz, mandioca e milho, mamona, zados.
fumo e canna de assucar. Disse que o general Franr:isco Xavier ele Mendonça fur-

Do SecDo das Almas em diante·o aspecto de sllas mar- lado dera umas instrucções [lara o regimcn dos soldados,
gens é lamhem mais magestoso, e á maneira de pequenas que lJaviam partido em companhia do missionario Antonio
ilhas Jlucluantes boiam sobre sua aguas bervas marinbas Machado, que pal'a ahi fôra a catbequbal-os em suas 11 al-
em qU3ntillade. deias.
'Depois do Curpta tio Arary, passa-se pela povoação do Foi malograda esta missão, não só pelo SllStO que os in-

CarnalJobal á direita e Vassoral á esquerda: abi o rio moda dios tinbám «às (ll'mas da bandeira de Jacintbo de Sampaio,
de aspecto. e (l maré, que se sento até á villa do Mearim, como tambem porque o dinheiro que se gastou não foi ap
d'alJi para baixo tornar-se tão notave!, que deixa conbecer a plicado convenientemente.»
proximidade do mal'. Disse ainda o pro\"edür (que antes de executar as ordens

li\ aqui as soas margens c Slla vegetação Dão olIerecem que o general Francisco Pedro de denrloóçfl lhe passava,
ome mo a pecto: e ta é menor e aquellas são geralmente desde 1747 sempre duvidou COlDO entendeu até o ponto de
apique bom qne pouco elevadas. sua segurança, porem o dito general fez mais conceito ele

Avista descobre muitas arrores, porem d!spersas: já o Jo!'é de 1Ileirelles DO que pedia para os ditos judias do que
rio não é encerrado cntre duas orlas de folhagem sem um, clell0, pontlo-o el·rei n'esto lugar para zelar a sua real fa
ctuclo é triste e melaneolico á medic1<J, que nos aprox.ima- zenda.
mos tle sua foz. aSei, continua elle, que se dava o dinheiro ao dito Moi-

No meio [lorem de lantas be!lezas abi \'i\"eram mui tas na- relles, mas não sei se este o da '"a aos Gamellas: tomar con-
çõeg indigenas ferozes o crueis. tas ao dito Meirelles seria offensa ao general, e deixar de

Houveram muitas tentativas de paz, e de guerra para cba- o fazer, sendo contra a O'" rigação, foi mais preciso, porque
mal·os ao gremio do chri tianismo. el-rei está longe, e oU"C os mini tros depois dos governa-

Recol'damo-nos i\ este respeito do seguinte: dore". que é partido de wande \'antagem, pelo que mostra
Em 21 de julho de ·174..7 em junta de missões, convoca- 1\ experien{'.ia.

oa pelo governador e capitão-general Francisco Pedro Gor- «Regressou o pãdre mi sionario, muito mal de febres in
jão, .10 é Pinheiro de Meirelles l\Iaciel Parente, capitão-mór termitentes, os indios já aldeiJdos voltaram para os maltos,
que foi da ribeira do Mearim, apresentou uma proposta, seduziram até um indio que ba muito vi\"ia em companhia
dizendo, qoe como conhecia a situação do rio, e a ameni- do dito missionario, e o fizeram au entar-:;e insaluwto !tos
dude e f cllndidade de suas terras, a longitude dos soas lJitÇ, e afinal cbamados pelo padre m:lI1daram dizer, que
sertões, a grande qúantidade de gentio, que o habitava, e o fos e o padre vi\'er com elles em suas tabas, e as tropas
quanto era ulil uma eJlh'(~da afim de 'red~t::.it-o, se oifere- cuidassem em matar o gentio Acrá"assú, inimigo d'elles.
ciu para essa empresa. «Morreu um soldado, os outros regressaram doentes, e

Accrescentou que o govemaJor João c1'Abreo CasteJIo- apenas n'aquelJes desertos ficaram quatro com o trem e o
Branco, lue tinha determinado tal entr'Ctdlt, o que não rea- viatico tão importante, e feito á expensas da fazendá real.»
Iisou por falIa dos meio, qne mandou pôr a sua disposi- Terminou pergontando, se á vista ele tanta obstinação de
ção. via continnar ii missão, e desobrigando-se de qualquer faI-

Declarou finalmente que tambem j:í. tinoJ feito vJriJs en- ta, mui de \CVp. lançou a responsabilidade de tuJo sobre os
lralias de paz e de guerra, pelo que o gentio aiuda d'elle se bombros do dito padre reitor.
recol'l\a\a pelas dadivas ft:itas. Esta missão foi feita pela companhia de Jesus e por 01'-

Resolveo a junta, que se Ibe desse 20 matjhados, .JOO fac- dom do bispo"
cus, um maço lIe velarias, 200 nnzoes pequenos. 4 papeis Anles já estava em uma d'essas aldeias de indios GameI-
de agulha, 2 duzias de espelbinbos, ·1 arroba de pol\ ora, las-um frade mel'cenario.
2 de clJumbo, 20 alqueires de farinba, e um religioso do A 8 de dezembro de 1754 Gonçalo Pereira Lobato e Sou
convento das Mercês por elle escolbido, e assim,caminhou sa nomeou JO'é Monteiro Guimarães, capitão ela companhia
para a conquista. da ribeira elo l\Jearim, «porque tendo. descido das Minas de

Cbamava-se este religioso frei Ignacio uos Anjos, de mui- Goyazes ha muitos annos, em diligencia das minas, alJi ti~

las virtlldes e pratica dos indios, e julgamos que era Car- oham elles e seus companheii'os se acantonado o·aquellas
melita. partes, e ultimamente e"stava servindo a sua mage tade á

Pelas provisões regias de ·J2 de maio.cle 1751 ainda se sua custa e com bastantes pretos seus, na barreira do rio
deram certas ordens ao provedor da fazenda sobre o des- Mearim, em opposição aos gentios Gamellas e Acroás defen
cobrimento do rio Mearim, mandando·se jesuítas para a dendo com os seus companbeiros os nacionaes da dita ri-
conversão do gentio, e uma escolta afim de guardaI-os. beira.»

Em uma carta escripta em 4 de no\embro de 'l751 pelo Em Gde abril de '1769 do Pará participou o governador
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e capitão general á camara de S. Luiz, que Evaristo Rodri- Em 1.864. apresentou-se na capital d'esta provincia. Mr.
gues de Albuquerque «vinha iOr ordem sua encal'l'egado Portal, pobre e simples maquinista de um dos vapores Ilu·
de abr-ir uma entrada ou communicação, principiando na viaes, e requereu a assembléa provincial tomar por empre
villa de Ourem e entl'ando pela matta de Maracú até ás cam- sa a navegação a vapor deste rio-da Lagem-Grande para
pinas do Mearim da capitania do Maranbão para facilitar a cima até á Barra do Corda.
introducção dos gados da Parnabiba e antros sitios, cujos Desoonhecido e sem fortuna, apenas possuindo vontade
creadores e fazendeil'os se otIereciam a conduzil-os, pondo- inabalavel e segura, nunca e'smoreceu com as difficuldades
se a mesma eSl1'ada praticavel, e como n'isto reconhecesse que lhe sabiram ao encontro.
muitt> proveito, mandou que contribuissem algumas cama- A assembléa concedou-Ihe a empresa, e uma pequena subo
ras r.om a despeza_ competente ao fim referido. D venção, e apenas assignado o conl.racto, reoolh~u-se MI'.

Evàristo recebeu 25 indios, 4 soldados, ferramenta, man- Portal á praia da Trindade, onde dia e noite trabalhou para
timentos, 3 espingardas, paI vara, cbumbo, botica, e uma a realisação dos seus desejos.
porção de fazenda, a que chamavam resgate. Em fins de fevereiro de '186ü a população enthusiasruadn

Recommendou que se lhe prestasse todo o auxilio nas 2 applaudiu um pequeno e elegante vapor .com a sua campa·
capitanias, por onde tinha de passar a estrada «com a oom- tente bar~a a reboque, que feiticeiros e lindos se !)alollça.
IDunicação aos que a duvidassem (o que não esperava) de vam nas aguas do nos'so porto.
serem severamente castigados I» Tinha o comprimento de 70 palmos, 18 de bocca e 2 I/~

No principio do seculo 1.8 muito soffreram os morado- de callado, e era movido por uma maquina ele 20 c3\'allos.
res do Mearirn com as perseguições dos indios, pois mata- Intentou aJlrincipio o empresario dar-lhe o nome de Dei,
vam os seus habitantes, queimavam os estabelecimentos e ja-flor ou Gu~raciaúa, nome indigena dessa avesinba, po·
ás vezes chegava a mortandade a crescido nnmero como rem aunai chamou-se São JOãO Vrncerlo1'.
aconteceu no engenho do Mearim, onde assassinaram o elo- Na viagem que teve principio a 2 de março,. depois de le·
no, a mulher, os filhos, os famulos e os escravos em nume- "es desarranjos proprios de uma primeira experiencia, o
1'0 de 83. pratico deixoll-o já no rio Mearim, encalbar sobre um bano

ExpeJiam-se tropas em pequeno numero, internavam-se co de areia. expondo-o assim aos embates da póróróüil, e
elles e assim zombaram da aeção da justiça, tiravam-se de- só pelo faVal' de Deus deixou elle de sossobrnr, ficando
vassas elc. etc., e tudo era debalde. comtudo urna das rodas completamente inutilisac!a.

D. Antonio de Saldanha da Gama trat~ndo d'estas terras Deste mouo navegou desde o Mary até á Lagem, onde
disse em 15 dejulho de 1.80lL «que er31)1 ~ excellente ql1a- encontrando muitos lavradores, que ahi esperavam monção
lidade, porem infestadas por immensa qnantidade de na- para esta cidade, estes tiveram i.l boa lembrança. de coLi.. a·
ções selvagens, e que podia ser concedida parte d'ellas, di- rem-se e o[erecer ao emprezario somlIla suillciente para o
viditla em porções competentes, a dois 011 tres visinhos, concerto da roda, o que feito seguio viagem pelo rio acimn,
para que juntos se podessem defender mais seguramente sendo victoria61o pelos moradores do Alto·mearim, qlleju·
do fraco porem atraiçoadQr inimigo, edando-se até uma bilosos correram ás margens com musicas e foguetes, dano
boa escolta de tropa, ficariam assim sem receio habeis para do assim ao animoso empresario os mOais vivos signaes de
tratar da sua lavoura. enlbosiasmo e reconhecimento pelos moitos bens, que ba·

«Deviam ser porem eI:Jdas essas terras com a condição, via de resnltar da navegação a vapor tla Lagem á Barra do
que seus lavradores n ellas cultivassem caoau, canella, pi- Corda tanto ú lavoura c.omo ao commercio da provincia.
menta, ou noz lIlusc:lda, o que prodozeria admil'3velmente. Fez algumas viagens com Pl'O pera e adversa fortuna, nlé

Suspeitamos tIue por ali algures havia nma casa (orte ou que em 26 de novembro de 1.866 deram-se os seguintes
fortaleza, pelas seguintes exposições. factos oillciaes:

O governadol' Arthur de Sá de Menezes, quando esteve «Palacio do govemo do Maranhão, 21· de novembro de
no PariÍ em '1689, era incansavel em rec.ommendar ao se- 186G.-Tendo-8e Vmc. obrigado a manter a navegação n
nado da eamara de S. Luiz a coostmcção d'essa casa, então vapor 00 rio lIIearim até á villa ela Barra do Corda, conl'em
incumbida a um sargento-mór, vindo do Pará, expressa- que me informe se e tá, ou nüo habilitado para dar cum·
mente para esse fim. primento ao seu contracto n'esta a)arte, fazendo lima viagem

Sabemos que foi levada a e1Ieito porque em julbo de até á dita villa todos os mezes ou somente em alguns me·
1762 pedindo Manoel de Faria Ribeiro a sua magestade para zes, em que rôr mais faeil a referida navegação,-Deusguar·
que lhe permittisse continuar com o posto de alferes, no de a Vmc.-A ntQnio 1lt'es ele Sousa. Carcalho.-Sr. João
sen'iço militai", em que estava n'esta capitania desde' -t 734 Etchegoien Portal.»
a -1753, entre a ennumeração de muitos sel'viços alegou o «Palacio do governo elo Maranhão, /], de dezembro de
destacamento, que por duas differentes vezes fez por rIous 1866.-Em oficio de 26 do corrente clec.lara vmc. qoe não
annos, nove,mezes, e '18 dias no Forte do rio Mearim, como é possivel estender a navegação a vapor até á Barra do Cor·
tudo constava da sna fé de officio. • da, á vista dos obstaculos que ofIerece o rio Mearim desde

Não se sabe hoje onde foi tal fortaleza. o porto da Trindade até o CocaI Grande, como so prol'n
Principiou este rio a ser navegado a vapor, quando esta- pelo estado deplom'el do vapor 8. JDãO Vencedor, que fez

beleceu-se a companhia lluvial de navegação a vapor até 3 a primeil'a viagem de experiencia até <\quell.e ponto, pelo
Lagem-Grande. que vmc. pretende navegar unir.amente até iÍs Pedreil'llS,
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cuja distancia da La,gem do Carral é calculada em 50 lego- «A companbia se propõe acceitar o contracto com as can
as, sujeitando-se ás conuições do artigo 50 d'o contracto, dições convenientes a -ella e ao governo da provincia, de
que celebrQu com esta presidencia.- pois de bem explorado o 'rio desde a Lagem Grande até á

Sendo, porem, de grande utilidaue tornar eIfecLiva a na- villa da Barra do Corda; mas devo observar que a compa
I'cgação à vapor até á Barra do Corda, e tendo,se Ymc. obri- nhia Dão póde tomar a seu cargo a limpe~a e desobstruc-'
gado pelos arts. 3° e 12 do seu contl'acto celebrado a 17 cão do mesmo, por lhe faltarem capitaes'e outros meios in
de agosto de IBM a r:emover os obsté.lculos que encontras- dispensaveis; e que, quando tenba de acceltar o dito con~

se para o livre transito elo rio, convem antes desta presi- lracto, ella só pollerá cumprir as suas obrigações depois
dencia tomar qualquer resolução a este respeito, que me du um praso conveniente á acquisição de vapores apropria
declare com Ilrgencia as condições ou vantagens com que dos e barcas. auxiliares.
se sujeitaria a eIfectuar a remoção de taos obstaculos até á «Tenho deste modo cumprido o quanto v. exc. determi
Barra uo Corda no menor e paço de tempo possivel, caso nou .-Deos guarde a v. exc.-Maranbão 21 de janeiro de
seja admissivel a acceitação de novos encargos flor pélrte da 18G7.-lIlm. e exm, sr. dr. Antonio Alves de Souza Car
pro\'incia pal'a se conseguir o sobredito tim.-Deo" guarde valbo, presidente da provincia.-O gerente, Luiz jJliguel
a\'mc.-Antonio Alves de Snu:;a CCl7'valho-sr. João Etche· Quadros..
goien Portal, empresario da navegação a vapor do Alto- ,lea- O presidente da província, tendo ouvido o inspector do
rim. tllesouro publico provinciaf e o dr. procurador fiscal, re-

uPalacio do governo do Maranbão, 'lO de dezembro lIe solve innovar o (,;ontracto feito em ,17 de agosto de 'J864
1866.-Remetlo por copia a corresponcJencia enLre esta pre- com o cidauão francez João Etchegoien Porlal para a nave
sidellcia e o empresa rio João ELchegoien Portal, relativa ;l' gação a vapor do rio Mearim, desde a Lagern do Cun-al até
navegação do Alto-Merim, afim de qne vmc. ouvindo ao á Bana do Coreia, sob as seguintes condições:
procnrador fiscal, dê-me o seu parecer sobre este objecto, IJ ° O empresario obriga-se a navegar o rio Mearim da
tentlo em vista, não só 'IS disposições da lei provincial n. Lagem do Cnrral ás Pedreiras desde o proximo futu~o mez
il8 de 13 de julho de '18G4 e do contracto celebrado com de fevereiro inclusive até expirar o praso do contracto com
oscbredito Portal, a 17 de agosto do mesmo anno, corno elle celebrado a n de agosto de 1864, fazendo mensalrnen-
ogrande e urgente intere~se ela provincia em mao,tel' a na- te duas viagens regulares durante os mezes de outubro a
I'egação já em eIfecti vidade, e estendei-a até ú Barra do março, e uma viagem durante os mezes de abril a setem- _
COI'da; e ficando entendido de ,que o mencionado empresa- lIro, devendo em todos os mezes urna \'iagem ligar-se com
rio, segundo vel'balmente declarou-me, não poderá incum- a qLB mensalmente faz até á Lagem do Curral a compalJhia
bir-sc da limpesa do rio, ainoa qLl:.lnLlo ['0"8e á custa da de navegação a vapor do Maranhão.
provineia por novo contracto, ou por administr:.lção sem Obriga-se outrosim a fazer em tQdos os meses do dito
ql1C por tal mouo interl'Om[la a navegaç,ão, que já conse- contracto llma viagem das Pedreiras á villa da Barra do
guio estabclecer.-Deos guarde a \'mc.-,1ntonio llves de Cerda, desde que se tiver. eIfectnado a limpesa e desobs-
Sou:(! Garoa/lia-sr. j'n~pccLol' do tl1esouro provincial. trucção dessa parte do rio.

(cPalacio do governo da MaranlJão, 1'1 de janeiro de 2" O empres:.lrio sujeita-se à multa de duzentos mil reis
1867.-Teado-se o empl'e ario João Etchegoien Portal de- por caua viagem que deixai- ele fazer, conforme fica e tipn
darado impossibilitado de cumprir o contracto junto por lado ~alvo o caso, bem avltriguado e provado, de força maior
copia, CJue celebrou para a navegação a vapor "o Alto-Mea- ou acordo ,~special com o governo da provincia.
rim, na parte em que é obrigado a fazer a limpesa e dé'so- 3" O empresario, para perceber a subvenção, deverá
IJstracção do rio entre o lugar Pedreiras e a yilla da Barra compro\'ar com altestados das al1ctoriclades locaes, ou das
do ConJa, sirva-se VI11C. informar:me, com urgencia e cla- pessoas LJue forem determinadas pelo governo -da pt'Ovincia,
resa, se é passivei, ou não, que essa companhia tome a si o facto de ter satisfeito as obrigações do contracto.
desde jú todas as obrigações do refef'ido contracto, meuian- 4~ Desde jà, e por todo o temp'O, em quanto não se ef
te o sub idio de nove contos de reis annuaes, concedido ftlctuar a referida limpesa e desobstrucção do rio Mearim,
ao mencionado empre,ario, embol'a o vapor que tenha ele e por essa falta não fôr clle navegado a vapor até á Barra
empregar não seja de condições sugel'iores ás do S. João do Corda, o empresario cederá a snbvenção que lhe foi coo
\'enceda1' de que elle se tem servido na navegação do Alto- cedida pela lei pro\'incial, n. 747 de 31 de julho de 1865,
Meal'im.-Deos guarde a vOlc.-Antonio Alves de Sau,za art. 9° 3 5°, da...quanLia de tres conto de reis, para ser ap
Caroalho-sr. Luiz Miguel Quadros, gerente da companhia pliGada á mesma lil\Jpesa, a qual será feita por conta e sob
de navegação a vapor do Maranbão. a direcção do governo da provincia,' visto ser summamente

dlim, e exm. sr.-Respondendo ao omcio de 'II do cor- onerosa esta obrigação, que contrahio o empre~ario, e n~o

rente mez, em que v. exc. foi servido consultar-me se a ter o dito govemo meios Lle tomar eJ:Iectivo o seu cumpri
companhia de navegaçJio a vapor Maranhense com'em to- menta.
mar a si, desde já. todas as ol)rigações do contracto cele- <)a Se a encbente do rio permittir ao empresa-rio fazer uma
brado com João Etchegoien Portal, para a navegação a vapor vi:Jgem mensal á Barra do Corda, antes de efIectuada alim
no Alto-Mearim, mediante a subvenção annual de nove con- pesa do meslll10 rio, rec.eberá elle em caLla mez que a fizer,
los de reis, tendo ouvido a directoria da companhia cabe- a parte corre pondel}te á mencionada suuvenção annual de
me inforroar a v. exc. o seguinte: lres contos de reis. -

ÍJiec. n. 1-48.
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6a O empresario fica relevado de todas as multas d3 qU<1U- de aggrarar-se, sem eS[i1erança talvez de um resultado imo

tia mensal de cem mil reis, em que pelo artigo DO do cita- mediatamente proveitoso, o deficit que as ameaça;
do contracto possa ter incorrido, até o ,1 ° do mez de feve- Resolve suspender os referidos trabalhos da Iimpesa e
reiro proximo futuro, á vista da cessão, que se obriga a fa- desobstrucção do rio ryIearim e uispensar da direcção d'elles
zer da subvenção ue tres contos de reis, e á vista do esta- o supradito engenheiro; resolve ao mesmo tempo que as
do de ruina, em que ficou o vapor-S. João Vencedor-, machinas, ilpparelhos e quaesquer outros objectos analogos,
na sua viagem de exploração até á Barra do Corda. comprados para aquelle fim, sejam arrecadados e postos

7& Subsiste o contracto de '17 de agosto de 4~64, na em boa guarda n'esta capital, e que se preste conta das quan·
parte, em que pelo presente não fica alterada. tias recebidas com applicação ao mErlhoramento a\ludido.J

Para constar se lavra o presente, que eu Roberto Augus- Assumindo pela segunda, ez a administração da provin.
to Colin, chefe da P secção da secretaria do governo, ser- cia o dezembargador Leitão da Cunha em referencia a este
vindo de official-maior, escrevi em- ~l de janeiro de '18G7. rio empregou louraveis exforços, assim descripto p'elo Paiz
Augusto Cesar dos Reis Raiol, olltcial-maior da secretaria jornal.
do governo, no impedimento do secretario o fez escrever. «Rio ilJcm·im.-Dirigio o sr. presidente da provincia uma
Antonio Alves de Sousa Carvalho.-João Etche~oin Portal. circular aO$ Jilvradore do Mearim, conyidando-os para se

Ainda este presidente no dia ,17 de dezembro ele 1866 inscreverem com as quanLia.s que quizerem- em uma subs·
dirigio circulares a algumas pessoas, que alie julgon babi- cripção, cujo producto deve ser applicado Ú limpesa do rio
litadas, pedindo informações, 4° sobre os meios, que po- Mearim e qestruição da Lagem Grande, que tanto diillculla
deria empregar a presidencia, por si e com o concurso da a navegação do mesmo rio. Foi mnito boa a lembrança de
assembléa provincial, de .outras associações e de cidadãos s. exc. aias parece-nos por um lado que Sel'{l improflcua,
prestimosos, afim de melhorar a navegação a vapor jã esta- porque, embora todos os lavradores concorram para uma
belecida nos rios ltapecurú, Mearim e Pindaré: 2° ilté qüe obril de tão grande vantagem para elles, ba-de o dinheiro
pDnto se deverú considerar exequivel e conveniente esten- recolhido ser tão pouco, que não pou-pará á provincia des·
der a dita nayegação nos rios Grajahú, Tocantins, Gu;upy, peza qllasi igual á que teria de fazer se não fosse auxiliada,
Tury-assú e Munim, e com que meios se poderia consegllir despesa que as soas circllmstancii1s financeiras não permit-

. este resultado. tem.
As Tespostas foram estampadas no P·ttblicad01· l)Jara- Por ootro lado aintla assalta-nos oulr receio. Suppondo

nhense. mesmo que os lavradores subscrevam av.ultada quantia, e
Em ~ de fevereiro de 1868 o dr. Sonsa Canalho incum- que esta seja recebida, não pode acontecer que não estan

bio ao engenheiro civil João Baptista de Carvalho de pro- do s. exc. na administração pense o seu successor de mo
ceder á limpesa e desobstrucção deste rio desde a Trinda- do diverso, e dê outra applicação ao dinheiro '!
de até o Cocai-grande nas proximidades da Barra do Cor- Estas duvidns que apresentamos em relação a uma obra de
da. tão grande utilidade, não são filhas do desejo (aliás inaJ-

Partiu o engenheiro levando da directoria das obras pu- missivel) de não a vêr realisada, e não t,em por fim pôr abs·
- blicas os instrumentos necessarios. ' taculos a ser o appello de s. exc. correspondido dignamen·

Pouco depois apparecell o inverno, recolbeu-~e o cnge- te. Muito ao contrario d'isso. Somos dos que mais se em·
nbeiro á capital, gas-tou-se -10 contos de reis em pura per- penham para vêr aproveilada como merece sel·a a magnifi·
da, e um dos primeiros actos administrativos do snl'. dr. ca região do Allo-Mearim, o que só se poderá conseguir
Fr211klin Americo de Menezes Doria foi: quando ella gozar das vantagens ela navegação a vapor. E

a:Palacio do governo do Maranhão, 18 de jUllho de 1867- assim é com a melhor vontade, que pedimos aos lavradore
-O presidente ela provincia, considerando que com os tra- 'd'esse Jugar que e~Jorcem-se para que a subscripção publi
balhos de limpesa e desobstrucção do rio Me3rim, dos quaes ca aberta por s. exc. suba ao maior algarismo passiveI.
por officio de 5 de fevereiro do corrente anno foi encarre- Concorram todos, que se s. exc., felizmente para o desen·
gado o engenheiro João Baptista de Carvalho, tem-se gasto volvimento do progresso material da provinda, continuar a
cerca dez contos de reis' (1O:000aOOO), segundo informação adminis·tral-a, veremos ou p'ela destruição da Lagem, ou
do thesouro provincial; pela navegação d'esse ponto para cima, o que nos parece

Considerando, de acôrdo com a opinião do mesmo en- preferi\'el, o Alto-Mearim nav~gado a npor.
genheiro, exarada 'em seu officio de 2 de maio, que ainda A assembléa provincial (1'este anno fez uma lei estabele·
depois de conc,luidos os preparativos desses trabalhos, de- cendo es a navegação por se reoonhecer que a abertura de
verão- elles durar de seis a nove mezes, mediante o empre- um canal destrlli~o a Lagem-Grande, ou contol'Deando-a,
go constante de clllzentos operarios; não estará tão cedo nas Forças do tbesouro provincial. Seja

Çonsiderando que, n'esle supposto, as despesas proyaveis adoptada a ideia da assembléa, ou a da abertura do canal,
a fazer-se elevaram as já realisãdas a um algarismo cresci- são os votos de todos que d1esejam o desenvolvimento dos
do e cujo quantum aliás não se póde prevêr por falta ab- melboramentos m3'l.eriaes da provincia, que baja para aquel
soluta de um orçamento; les lugares navegação a vapor, e por isso não haverà quem

Coo itlerando, emfim, que ém consequencia do estado ni- deixe de louvar o nobre empenho' de s. exe. para realisal-a
miamente critico das Gnanças provinciaes, ellas não podem e de auxiliai-o pelos meios que puder.
supportar a continuação de semelhante~ despesas, sob pena É esta a circular de s. exc.:
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dlim. flr.-Sendo reconbecid:1 a con\'eniencia de proce- potbese, e o que parece mais provavel é, que a lJá1'à~'áca é
der-se quanto antes aos trabalbos necessaJ'Íos para remO\'er formnda pela grande massa d'aguas, que se amontoam junto
ogra\'e obstaculo, que á navegaçTIo interna e ao commercio dos grandes baixo~ de S. João e Tijucnpaua, em que se ag
da provinC!a oppãe a lagem exi,stente no rio Menrim, em glomeram as areias, que. as mesmas aguas arrastam em 9
cujas margens jazem, ou desaproveitadas, ou isoladas dos horas ele vasanLe, e despejando-se d'elles como de duas
mercados exportadores, as terras mais ferteis elo Maranhão; grandes catadupas, precipitam-se na preamar pel,)s seccos
e convindo attender promptamenLe a tão lJa1pavel necessi· com urna violencia inanditn, e a que nada resiste, mas que
dade, vejo-me todavia seriamente embaraçado para cumprir se quebra nos lugares fundos, e diminue a sua força para
esse dever, pelo estado lastimnvel das finnnças chi provin- tornar a' gnnbal-a nos seccos.
cia. para cujo melhoramento aliás (',oncorrerá sem duvida á NJS grandes marés' de aguas vivas, por occasião dos novi
livre navegação d'aquelle rio. e plenilunios no verão, a força da póróróca é consideravel,

Julgando porem necessario tentar todos os meios, qlle afrouxa na~ marés de qnarto sensi\-elmente e no inverno
forem' exiquiveis para chegar a resultado de tanto alcance, quando os rios estão cheios, quasi que se perde e é imper
como o do assumpto-em questão, e considerando quanto ceptiveJ.)
importa elle aos lavradores das dúas margens do Mearim, Em uma memoria escripta pela habil penoa do taleotoso
que por isso não serTIo indilIerentes a um appello da ad- sr. dr. Francisco da Silva Castro, e publicada no Diario do
ministracão provincial, afim de .subscreverem com as quan- Gni-Pará n. 55 de 1862, se lê o seguinte:
tias que quizercm para auxiliar a despeza necessaria a tão «A póróróca ou macaré"O, coII;lo dizem os portuguezes da
importante obra: tenho a satisfação de, por meio d'esta. Asia, não se passa somente em alguns rios perto do mar:
convidar a v. s. para aquelle fim, esperando que tenha a este estupendo pbenomeno observa-se tambem longe da
bondade de declarar-me com a possivel brevidade com que costa a 30, 40 e talvez 50 leguas do mar, taes são o Guamá,
quantia poderá seu nome ser escripto nn subscripção, que o Mojú, o Capim, o Arary e outros rios. Tambem é certo
man~ei abrir no thesouro provincial para fim de tanto al- que se manifesta com toda a regularidade nas marés vivas
canee, quanto reconhecerá v. s. ser o do que me tenbo oco perto da costa em quasi todos os rios da Guayana brasilei
cupado. ' ra ou terras do Cabo do Norte, especialmente ·no Araguary

Oconbecimento que tem v. s. de sua prol'incia natal e e no Amapá.
especialmenLe da n.ecessidade que faz o assumpto desta car- «A primeira condição para que se dê a póróróca é a pre
ta, me dispensa de entrar em maior desenvolvimento par.a sença das marés vivas e da sua encbente. em cuja occasião
justificar essa expedição, e a concluo sub~c.revendo-me de 1'ebentam as pórórócas como se explicam os naturaes da
v. s. altento venerador-A. Leitcio da Cunha.-Palacio do terra. A segunda é a d'um rio, cujo leito tenha pouco -de-
governo do Maranhão, H de novembro de 1868.» clive, seja bastante raso, e sem embaraços ou cachoeiras na

Infelizmente ainda d'esta vez nada se conseguio. sua corrente desde a sua foz até ao lugar assignalacIo para
Uma das cousas mais admiraveis que n'este rio se nota e a póróróca.

que na frnse de Gayoso (Co:npendio historico) é cbamada «Sllccede então. que as aguas do rio represadas pela ma
co maior prodigio da naturesa,1l é a sua arrebatada corren- ré, que vae encbendo e ganbando força de momento, são
te a que dão o nome de páróràca., á imiLaç;ío da que lam- vencidas por ultimo na sua marcha, saltando-lhes por cima
bem se experimenta na enseiada de Cambaia, jnnto a cida- a maré com grande estampido, que se ouve a tres e qua
de de Cambaête, e de outra que com maior perigo se admi- Lro leguas de distancia, e formando ondas tão altas e enca
ra no mar de Arafjoa.1·y, onde desagoa o rio das Amazonas pelladas e um rebojo d'ngua tamanbo, que alaga em poucos
ao norte do Pará. minutos espaços enormes, e tudo destroe quanto diante de

«Tenho lido. conLinua elle, em alguns auctores que exp.li- si encontra, enchenelo de prompto o que havia vasa do em
cam, 01] preLendem acertar com a verdadeira cau a e1'estes horas 1 f
phenomenos, que:l dita 1Járàróca é formada pela repreza «Já se ve que para dar-se esse facto da póróróca não é
da maré, 011 fluxo e refll1xo das mesmas agoas, ouja cor- precisa a concurrencia da agua salgada ou do podero o mar,
rente é tão arrebatada, que enconLrando-se 20 legoas de como pensa o sr. Varnbagem, para se estabelecer o" trium
sua bocca nordeste-sudueste c.om a enchente do mar, a sus- pho n'essn luta entre as aguas do monte e as da maré, que
pende de tal sorte, que por largo tempo lhe embaraça o nem sempre são salgadas. J)

Iriumpho. D'este choque resulta umas onelas tão fOl'Les e O elistincLissimo maranhense dr. Joaquim Gomes de Sou
encapelladas, que os nuturaes chamam wvalleú'os da pára- sa assim. explicou este phenomeno perante a camara dos
roca., que depois de vencidas, tudo quanto vasou em 9 bo· 51'S. dep.utados.
ras, enche em menos de om quarto, ficando assim a mare «A costa do Maranhão, como já tive occasião de notar,
caminhando por cima pelo espaço de qua i tres horas, com forma uma grande enseadn entre Cururupú e as inlas de
Ião soberbo e rapiclo CLll'SO , que se perde a vista em con- Sant Anna, que se deve considerar como a embocadura com
templar aquella victoria.» mum d{3 cinco rios que ahi desaguam, em cujo fondo se acba

Oexm. e r\'m. sr. arcebispo da Babia, conde de S. Sal- collocada a ilha de S. Luiz do .l1Jaranhão, separad.a apenas
vador, quando bispo de3ta diocese, e qne por ahi viajou, da terra firme, corno já tive occasião de notar, por dois es
assim explica este pbenomeno. treitos braços ele mar, um do lado do norte, mais estreito

«Procurei intlagar a causa, mas não cheguei senão ã by- e profundo, chamado bahia de S. lUaI'COS, e outro do lado

..



386 MEA MEA

sul, mais largo e de bocca muito mais fugitiva, denominada roca com summ3 velocidade e. facilidad·e. Enche a maré em
óahia de S. Jose. menos de um minuto primeiro, e quem a observa (la terra

«Na occasião de enchente as aguas que.se precipitam, tan· o'um abrir e cerrar d'oLhos a vê subir do profundo do rio
gidas do oceano, em grande quantidade sobre as costas, na vasante até á sun maior altura ainda n:lS margens fondas.
tendem a entraI' pelas duas babias dentro. Mas, pel'a forma Nps' rios onde ba pórór6l"a gasta a encbente pouco mais
fugitiva da de S. José, ellas se reflectem sobre sua margem de duas horas, e vasa perto de dez boras.»
sul e por .eITeito de redomoinbo que formam, entram na O padre João Tavares na carta já allegaLla dá d'este (lhe·
corrente paralle!a á eosta e desapparecem. Não acontece o nomeno da lJoróróca uma tão poetica descripção, que nos
mesmo na bahi(t de S. iJlarcos. Voltada para leste e para o pareceu, que sem ella não ficaria bem acabado este maravi·

, norte, ella recebe em cheio a massa d'agua, que lhe vem lboso quadro:-« Emquanto a maré vasa tudó vae em paz;
refluida do Amazonas e arremessada pelo ALlantico, a qual em encbendo _começam a pelejar em um lugar a enchente.
penetra até o seu fundo e sobe peLo braço reunido do Pin- que vem do oeceano, com a vasante, que vem dos ditos
daré e 1I1earim; e-como encontre espaço mais estreito que rios (Meary e Pintlaré) .. O Iogar desta peleja uista da barra
aqueJle d'onde vem, seu nivel necessariamente se lev-anta, dos dois rios eomo vinte leguas. Brigam ali a enchente com
e d'alli resultam os cavalleiros, como lhe chamam, qlJe cor- a vasante, sem a maré passar d'aquelle lugar para diante
rem rio acima no principio da enchente, com grande v~Loci· por e paço, cio tres horas. N'estas tres horas toma a encheu·
dade e força prolligiosa, levando diante de si todo quanto te forç?, e nas aguas viras toma maioI' força; forma grande
encontram. pé aLr,is, altêa sobre a vasante ,i maneira de 110;s h0l11ens,

«Não é, pois, na embocadura mesmo dos rios, como ge- que estivessem f?rcejando peito com peito, e um d'elles
ralmente se crê, mas no seio do oceano, a muitas mllhas rencendo le\asse o outro abaixo de costas; as i01 vence a
distantes da costa, que se forma o phenomeno das póróró- enchente, que n'aqnelle lugar só alLerca [~or tres horas, e
cas, cuja verdadeira origem se acha muitas leguas ao sul, DO instante que cavalga sobre a vasante dã tal esLouro, e
na vasta corrente do Amazonas.» contin~la com tal urrar, e corre cúm lal violencia com tres

O jesuita, auctol' de uns fragmentos manuscriptos, de q'ue marés, ou Lres erras d'agua, lançando para trás a modo de
já demos óoticia,· pertencente a-mais extensa obra, que de- guedelha branca desgrenhada uos fios d'agua, accommetendo
veria ter por titulo-iJ1aranhão conquistarlo a Jes~6-Chris- a tudo quanto é baixo com taL furia, que parece "ae a of·
lo e á c01'ôa de POl'l~tgal 7Jelos 1'eligiosos da cOl1J7Janhia de fender a seus contrarias, ou a :1cudir il algum descuido da
Jesus-, diz que-«parece que o pezo das aguas cio rio natl1l'eza, arrancando_ arvores, derribando ribanceiras, eco-

'pugna corn a força da maré do mar, e com errelto a demo- bre em tres horas tudo quanto bavia cobrir nas seis ardi·
ra mais de tres horas, até que unalmente 'f'ebenta contrn o nari:ls úe uma maré. Dnqui vem raS:lr a maré até oneJe se
rio com taL furia, que parece cousa viva e espirituosa. Le- Forma a poró1'óça nove boras, e d ahi para cima enobe em
vanta·se primeiro um monte on promontorio de aguas de tres hor<ls.
altura de seis ou sete varas, a este se segue antro, e a este «Restava agorª examinar a causa desta esLravagaDcia das
outro, e algumas vezes quãtro; e d'aqui corre com tal elo- aguas,.a quaL vi, c repetidas vezes tornei a ver, sem nun'
cidade por aCJuellas costas e baixios como um cavallo desen- ca chegar a perceber a Slla verdadeira causa. Occorl'ia·me
freado; arrasta e despedaça tudo ql~ando encontra e se lhe que o peso das aguas uoces pugnando com a:, salgadas, de·
oppõe; arranca arvores, e bailão os troncos ela maior gran- pois de grande pugna, vinha a venceI' a força das aguas do
deza como se fossem urna boia. Segue-se á estes tres ou mar, e com força rIo receio que tinha ticlo n'aquella pugna,
quatro mares grandissimos uma correnteza tão arrebat.ada rompia n'aquelle extraordioario impeto. Porem contra islo
como se fôra uma mann;]c1a de cavallos, uns ,sobre outros, está que em muitos, ou em todos os mais rios não faz esles
correndo desenfreados, mordendo nns nos antros, de sorte e[eitos, e só são particulares 110 Estario do lIJLll'anht?o,on·
que os navegantes pelO's rios acima despedem cousa de, de os ha só aqui e nos rios do Meary e Pindaré perto da
um quarto de legua depois· da 7Jó-rÓroca, e não só não é ne- cidade de S. Luiz do Maranhão; e tambem se diz ba uma
cessaria remar a embarcação rio acima, mas epreciso mui- pequena póróroca no rio G~6ai/lá perto 'da cidade do Pará,
tas vezes encontrar os remos para a embarcação não ir cair e nos mais rios nada, nem nos da Europa e outras parles,
nos mares da 7Jàróróca, e fazer-se neltes em pedaços. e só se conta a mesma maravilha no rio Ganges da India.

«De sorte que dá este phenomeno uma raGil navegação Alem de que observa-se no curso da diLa póróróca, que em
peLos rios acima, por onde entra. O modo que usam os na- muitas partes e rios largos snccode correr primeiro uma
vegantes para livrarem as embarcações do estrago, que Ibes margem, e depois descer pela outra por modo de redoma
faria a 7JOrÓróca, é esperarem-na em um lugar muito fundo, iobo, correndo ao redor quantas canôas encontra, e acaba·
porque nas partes fundãs abatem aquelles promo~torios do do i to vae surgir mais acima, continuilndo o mesmo impe·
agua, e só se sente lllDil inLumecencia ou altuta de agua to c.om que principiára, de que se convence ter outra can
instantanea, e uma grande correnteza de agrras, rara o qne sa maior este movimento tão extravagante. Faz um gl'ande
ou teem dado fundo a fortes amarras, c as ~50 largando estrondo o mar da póróróca, e se ouve em umã legua de
pai' mão por não quehl'arem nos primeiros impulsos da distancia; commove tambem os a~es em forma que sempre
agua; ou estão em torra CQm cordas, tendo mão por ellas a precedo um grande vento comn~vido dos marés d'ella.
ás embarcações, em quanto passa a maior fmia da 'COITen- II Isto é o que observei: deixo a olltros o discl1l'so da.s suas
te das aguas; passada a qu'll vão seguindo a mesma lJórÓ- \'erdacIeiras causas.»
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Em lilSü ordenou sua mngestade ao go\'ernadol' d'este pelas margens d'cste rio u'elle acIJoll enxoFre minernl, eco·
Estado para que mandasse descobril' o rio Mearim ate ás mo era então crença geral existir só onde haviam minas de
suas cabeceiras, indo na expeclicção alguns missionarios da 001'0 00 prata, mano.aram os governadores boscar de Fran
companhia de Jesos, necessarios para a conversão elo gentio ça F. Hivo, capoclJo, e grande mineiro para proced-er aos
ahi existente e estabelecimento de aldeias em logares con- trabalbos de sua profissão.»
venientes nos indios e ao comrnercio e povoação do dito rio. Á capital do Maranhão chegou elle na náll Regente, foi

Em -lO de julho de 1755 eserc... ia o governador para a para o Mearim, d'onde regressoo logo e tão doente:que foi
côrllJ o segointe: necessario recolbcr-se immediatamente á sua patria.

learista-me que os rios Mearim e Goajau nascem e des- Nada mais athamos a tal ·respeito.
correm das mais deliciosas campinas da America portu- [i'reg1.tezia.-Com a invocação de N. S. de Nazaretb t.em
gueza, e d'um. a outro, em seu principio, ha muito pouca a sua séde na villa da Victoria, e é monicipio da comilrca
distancia, . de Vianna.

«Assim me assegllraram os ajudantes .Toão Pereira Bran- Em virtude da resolllção regia ae ·18 de m.1rço ue 1723
dão, José Monteiro Guimarães e outros, os qunes sahindo fez el-rei saber a Francisco Machado, provedor-mór da fa
das minas (liJ Natividade no anno de 17q.O por ordem do zenda d'esta capitania, «que tenJ:1o visto a conta dada pelo
seu goneral, que eotão era O. Luiz de Mascal'eohas, debai- bispo D. frei .Tosé Oelgarte de como o padre José da Co
xo da conuucta dc Jacintho de S. Paio Soares, e entrando nba tl"Eçá, fidalgo da casa real e capitão·mór qoe fôra da
pelos sertões na eleligencia de descobrir minas d'ooro até o mesma capitania, se resolvera a abraçar' o estado ecclesias
rio Ilapecurú. e d'este ao rio 1\fearim e Goajau, viram e exa- tico, pelo que IIJe conferira as ordens necessarias e o per
minaram todo aqoelle \astissimo t.erreno, que consta ele suadira, visto posso ir bens ela fortuna, a levantar uma igre- .
muitos centos de legoas, e não consegõindo o des·cobrimen- ja na J:ibeira lia l\!earirn, onde já existiam 500 almas, pri
lo das ditas minas, depois dtl anua rem pelos ditos sertões vaelas de sacramentos, ao qoe o dito padre attendera não
mais 10 annos, vieram finalmente assentar o seu arraial nas só edifl~ando a igreja como tambem dotando-a de um cur
margens do dito rio Mearim, onde ainda hoje se acham com ral de gado, meia legoa de terra, quatro escravos e mais
as sua familias e es·crnvatoras, porem tão atrasados em ca- abegoaria necessaria e paramentos sufficientes ele tres cô
beuaes, que vh em com pobresa e miseria a respeito do res, naveta; thuribu!o, caldeirinha e sino, pelo que com 1.0

muito, qoe possuiram.'· da a satisfação mandara aclmittil-a ao seu real padrondo, e
(Dizem·me que'1ls uitas campinas, onde nascem ambos confirmava o referido padre como seu prelado, consignando

os rios, cobrindo as cllbeceil'as dos rios Pindaré, Tllry-assu, lhe a congroa ::mnual de rJOaOOO reis.»
Gurupy, Periá, Guam~, Capim e Moju até o dito rio Tocan-. Julgamos a proposito não occultar o que sabemos a res
tios, continuam d'este até á comarca de Cuyabá por campos peito de José da Cnnha d'Eç,i.
Ião ferteis e deliciosos, tUa largos e tão compridos, que só Fidalgo da casa real, na capitania do Pará, sel'\'io de sol
elles baslariam a fnzer riquissimo o maior monarcha do dado, e ao depois foi c.apitão do F01"t1:m da ll/w, construi
mundo.»' do <Í sua costa, superintendente das fortificações rJo Pará e

Animado com estas inFormações fez a el-rei certos pedi- capitão de infantaria por espaço de doz~ annos, 8 mezes, e
dos para realisar e tes descobrimentos, e estabelecer po- 28 dias int.erpolodamente, desde H de agosto de '168'1 até
I'oações e FazeI' plantações lastimando, que os seus annos 26 de fe\ereiro de '1709. .
oão lhe permittissem executar pessoalmente estes estabele- «Servia n'essa mesma occasião de. alferes de ordenanças,
cimentos, não como go\'el'l1ador e sim como o mais sim- e capitão de fora teiros, por ter dado gratuitamente casas
pies soldado fazendo tudo até Ú sua propria custa.· para se recolber a infantaria, vinda de Pernambuco.

Não encontramos decisão algoma da côrte a este respeito. «Qnando os francezes de Cayena foram in\'ndir as fortale-
Por nhi algures na ribeira d'este rio houve a igreja eleS. sas do Cabo do Norte, prestou elle uma canôa grande com

LouI'enço, pertencente ii ordem religiosa das Merees: n'ella remeiros e alguma gente ü soa custa para ir ajudar a res
obispo D. frei Monoel ela Cmz chrismou 34.4, pessoas no tauração.
dia 17 de janeiro de 'I no. «Receiando que fosse tambem o Pará accommettido deo

Pela carta regia de '19 de moio de ,1760, dil'igida ao pro- madeiras para e fazer trincheiras, e canoas para ir buscar
vedol'-mór da fazenda real do Maranhão, se conhece que .To 'é as madeiras elo maU/), indios seos para reJIlaJ-as, e elle mes
da Cunha d'Eçá, primeiro vigario que foi do Merim, duou mo trabalhou nos sel'viços da fortificações como tambem
ãdita fazenda algllmns terras, e aos padres do Carmo ou- fizeram seos soldados e escravos.
Iras com a obrigaç.ão d elles edificarem n'aquella ribeira «Foi ao Amazonas praticar-com o gentio bravio, gastan
uma igreja paramentándo-a decentemente para o culto c1ivi- do qllasi sempre do seo, com risco de ri)la, conelozindo do
no, provendo-a de vasos agrados e de tudo o mais neces- Maranhão para o Pará o governador Cbristuvão da Costa
sario visto desfructal'em as mesmas terras. Freire ú sua custa com gastos e prejoisos considerayeig

Em i684- Manoel Deckeman ou Beqneimão, auctor da re- de sua Fazenda.»
I'Olução. j,\ descripta na vida de Gomes Freire e ne seu an- Por tudo isto foi nomeado capitão-mór ua capitania do
lecessor, recolheo-se a um engenho que tinha em terras Maranbão pela provisão regia de 2::: de novembro de '1709_
banha!las por este rio, local boje inteiramente ignorado. Agora vejamos o reverso do quadro, até aqui cheio de

No lempo ua imasão franceza Oll'. de Pisiaus ((andando fiares e só mostrando cores agl'adaveis.
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Em 6 de junho de 17 i 3 o senado da camara oficiou a e o. côro, ficando cm pé, ainda que muito arruinada, a capeI·

sua magesLade dizendo que «já no anno proximo passa<]o la-mór e a sacbristia (oficio do vigario padre Antonio Rai·
tinha posto na presença de sua magestade a affiicção, em mundo de Miranda, dirigido em 11 do dito mez e anno ao
que se acbava o Maranhão pelo reprovado procedimento do vigario capitular conego José Constantino Gomes de Caso
capitãp da praça,Joseph da Cunha d'Eçá atravessando 0S tro.) ,
generos do reino e do Bra ii para depois vendeI-os por A pÍlsdade dos fiei? e algum soccorro do governo prol'in·
preços fabulosos ·e nunca vistos na terra. D cial deram começo a outra igreja ainda não acabada ató hoje

Disse mais que «el1e comprava aqui escravos pretos, ca- o que é pena, pois o templo é grande, e está principiado
fuzos, mamelucos e cobres dos engenhos 60- maneJava vende- com bastante segurança.
los no Pará com tanto 'damno e prejuiso (]'esta capitania e A sua pia baptismal de muito boa pedra de cantaria com
do angmento d'el1a, e para melhor conseguir este e outros lavores no pedestal e em roda da bacia, a concha de prata,

.negocias co.stumava ameaçar os homens com o poder do bem como a caixinha dos Santos Oleos forão compradas por
seu cargo, afirmando que ainda esperava ser governador, esmolas agenciadas por frei João Vidal, religioso lia conven·
servindo isto de pretexto para pagar somente a seu arbitrio. to do Carmo, quando vigario encommendado d'es.a fregue,
o trabalho dos officiaes, que o serviam, e não o mereci- zia.

• mento c1'elles, sendo ainda mais extranho o excesso de atra- No anno de i 820 ainda era arraial e constava de 100 fo·
vessar a moeda, que vinba em occasião dos comboios do gos e de 680 almas, e estava, no' abaixamento das aguas,
Brazil e desmanchaI-a para varias obras, qne tinha mandado 26 pés sobre o rio, segundo o calculo do coronel de enge·
fazer, sem embargo da pena da ordenação do reino e d'um nheiros Lago.
bando do senado ao som de caixas pelo que pediam p'rovi- O caiar então subia a 02° :í sombra, e a 80° á noite F.
dencias 3 sua magestade. D • Foi creada aqui uma freguezia pela provisão regia tle 19

Passados dez annos deixou elle a vida do mundo, e vol- de abril de 1823.
tau-se para a i.greja, sendo seu primeiro acto o que acima Villa.-Sobre a creação da villa colhemos, quando ani
já narramos. fomos em 1865 e 1866, estas informações, que publicamos,

Não se contentou só em edJficar a igreja, d~o-Ibe tam· não com aqpelle grãu de certesa, que costumamos dar aos
bem patrimonio, corno já dissemos, e accrescentamos agora nossos escriptos, porem para provocar correcções ou IDfor·
o seguinte ainda a este respeito. mações.

Pela carta 'regia de i9 de maio de 1760 sua mages,tade «A primeira villa foi assentada no lugar hoje chamado
officiando ao provedor·mór da fazenda em Mal'anhão disse Sitio velho entre o cw'ral da igreja para a parte de baixo
ter visto o officio d'elle datado em 25 de agosto de 1757, e o Bomfim para cima, na margem esquerda do cio.
em que clava conta da maneira porque vieram áadministra- Ahi existiu a primeira igreja, e foi a sêde da freguezia.
çãp real as terras doadas por José da Cunha d'Eçá, sitas no A igreja foi possuido~a de meia legua de terra, que pela
rio Mearim, e a obr.igação contrabida pelos frades da Car- nação foi vendida por SOOaOOO reis ao cidadão José Antono
mo de edificarem uma igreja n'aquella ribeira paramentao- de Oliveira, ..,.
do·a decentemente para o culto divino, visto desfructarem Principiava essa meia legua de terra no lugar chamado
a mesma terra. palurral até o Jogar, onde foi igreja, e em que. existe um

Recommendou tambem que «logo que encontrasse nos marco, e tem tres leguas de fundo até o lugar úacaba!.
padres repugnancia de fazerem a dita igreja, désse imme- Vendeo-se tambem todo o gado e o curral.
diatamente conta, remetlendo todos os papeis, que sobre Como cahissem abi frequentemente as barreiras tio !'io,
!sto houvesse. 'D levando até ruas inteiras, resol\'eu-se Joaquiln de Mello a

Pela carta regia de 22 de janeiro de 17q.[S disse sua ma- visitar essa localidade, e achando-a impropria deliberou a
gestade ao provedor-mór da fazenda, «qne via o que elle mudança d'a vílla d'ahi, o que realisou incumbindo (l'essa
havia esc.ripto a respeito ao cnrral de gado da igreja do Me- tarefa o alferes de caval1aria Felix Mendes de Paria, filho
arim, que instituio José da Cunha d'Eçá, o qual era então de Alcantara.
do seo real padroado, e como a despeza excedia ao rendi- Escolbeu o lugar actual, distante lia primitivo 4. leguas
men,tp segundo a conta remeLtida no temp0 do almoxarife, do rio, e duas por terra.
Felippe Marques, ordenava-lhe que entregasse essa J'nenda No largo ela mátriz actual existem alicerces de uma grano
por administração á irmandade do SS. Sacramento da fre- de casa, C]Ui:l indica ter sido cl'alguma fazenda, e um cano
guezia do Mearim, se fosse confraria leiga, e não sendo pl'O- de tijollo, abobadado, e que vae ter ao rio, como um canal
curaria formar outra irmandade leiga dos freguezes da mes- por onde atravessava a agua do rio rara alguma represa., .

ma parocbia, zelosos do culto divino.)) Achamos a tradicção entre pessoas muito velbas, já rece·
N'essa occasião pedia tambem a copia da doação d'essa biela de seus maiores, que ahi era a fazenda Santa Cruz do

fazenda «para á vista ~]as suas clausulas determinar a apli- infeliz Beq~timão.»

c.ação, que se devia fazei' do seu e producto,») não aprovou Por detras da villa ha uma grande lagôa, ,que \'ae desa·
as contas apresentadas por serem illf01'mes e inatendiueis. goar no iyct1"apá de l'ap1J,ytapera.

Na noite de 9 ele outubro de 1827 pelas a horas princi- Este igal'apé divide a villa em 2 bairros, um da Matriz,
piou a arder esta igreja, então coberta de palha. e outro de TalpuylalJe1'a.

Queimou-se tqdo o corpo do templo, os alLares lateraes A camara municipal em 27 de abril de 1831 informouao
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presidente a representação, que lhe dirigiram os morado- Communicação.--Pelo J'io Me3rim coriJrnunica-se esta vil
res do Meal'im pedindo para ser creada a villa, afirmando la com as d'3 S. Luiz GODzaga e Darra do Corda, peJo Gra
estar De. te caso pois dando 7 eleitores tinba maior nume- jabú com a da Cllapada, peJo Pindaré com a ciuade de Vian·
1'0 de fogos do que os exigidos para a creação de qualquer na, e freguczia de Monção.
villa. Comal'<:a.-Á custa da comarca de Caxias, que foi divi-

Foi depois confirmada a villa, ahi creada com a denomi- dida em duas, pela lei provincial D. 328 de 12 de outubro
nação de Victória, pela lei provincial n. 7 ue 29 de abril de f852 foi creada esta, sendo composta dos termos do Co-
de J835. dó e Coroa tá.

Está assentada á margem esquerda do rio Mearim, 15 le- Em 1853 o fallecido presidente dr. Eduardo Olympio
guas looge do mar na lal. merid. de 3° i3' e na long. oce. Machado parlicipou á assembléa provincial, que o governo
de 46° til'. . I imperial, depois de proceder ás uili&.encias de que tractam

Pode dizer-se que ainda está em começo, pOIS em 1856 as circulares de '10 de novembro de 184.8 e 16 de agosto
contava 137 ca as sendo apenas 43 cobertas de telha. de 1850, deu assentimento á criação desta comarca.

Éde ('reI', que a prosperidade em breve se derrame abi, MedicaITlentos EM lIIAU ESTADO. - Em 5 de
porqne o seu termo chamado baixo-mem'im é muito pr9prio abril de <J70!~, em sessão da camara de S. Luiz o procura
para a cultura do cacãu, café e c,mna, e seus habitantes plan- dor «aCCl1SOU João de Oliveira por'estar vendendo medica
13m arroz, milho c mandióca em quaotiuade superior ao mentos podres e corruptos ao povo, pelo que era neces
seu con um0, poi~ exportam estes generoso sario manual' fazer-se uma vistoria pelos cirurgiões»-no

.os indios deste lugar dão-se muito ao commerclO: os re- que concordou-se, sendo logo nomeados o cirl]l'gião-mór
gatões, que negodam pelo rio vão á's aldeias Àralauh.y, Manoel Luiz, e João Luiz. •
Jlalla dos bois, Palmeira· torta, Yafiua, onde habitam os Por esta causa em Ii) de maio de '1715 a camara pediu a
indios, e abi compram arroz, farinba, milho, mendubi, ma- sua magestade a remessa dum boticario com remedias.
deiras finas, e oleo de cupabuba, que elIes trazem do iote- Serve este artigo para se provar, que aLé esse aono ain-
rior do Guajahú. da não havia n'esta capital um plJarmaceutico.

Tem um districto de paz, é a residencia de uma delega- J\1:edicos e cirurgiões.-São os seguin-
cia e subdelegacia de policia: pela lei provincial n. 123 de tes por ordem chronologica, quanto fôr passiveI, os meilt'cos
outubro de 1841 foi abi creaua uma caueira de primeiras e cil'1.trgiães, que aqui exerceram sua -profissão.
leUras para meninas, e pos ue outra para o sexo masculino, ManoeI Diniz.-Em 22 d~ maio de 1653 o padre Anto
debaixo das vi tas de um delegado de instrucção publica, e nio Vieira por carta disse ao padre proviucial da ordem dos
tem um com~lissario \·accinador. jesuitas no Brasil, que «esta tarra, o Maranbão, era muito

Conta POUCilS casas de negocio de seccos e molbados, falta de medicamentos como de medicas, que não havia.:t
muitos regatões pelo rio Mearim e pelo Grajabú até as al- A notieia mais remota, que encontramos sobre o exerci
deias dos inllios Guajajaras, e alguns artistas. cio da mellicina n'esta provincta 'data de '1693, pois existia

Alguns fazendeiros empregam-se na criação d~gado vac- n'esta cidade o cirurgião-mór Manoel Diniz, o qual tractando
cum. d'embarcar...se para Li boa com licença do governauor, a

Os principaes povoados da villa são os seguintes: S. De- camara por accordam de G de abril embargou-lhe a v:agem,
nfclicto, em di tancia ue 7 leguas, Japão 5 Jegllas, Arraial «parser em grande prejuizo deste po\'o, pel s grandes cu
31egllas e Jaquarary meia legua ao centro. ras e muita assistencia que nelIe fazia, e que pereceria total

Arredado da vil/a 8 legnas aclla-se o lago Parnauassú, mente todo pO\ o na sua auseocia.»
grande e bem pi coso. Obrigaram-se a fazer-lhe Ilm partido, cujo contrato não

Acamara municipal da capital em 27 de abril de 183·1 sabemos se foi realisado, porque é costume, infelizmente já
officiou ao juiz almotacé Jo. é Alexandre Nogueira dizendo, muito antigo, lucIa prometter-se ao medico na octasião de
~ue por acordão de 25 do corrente era elle autborisado a necessidade, e depois faltar-se.-Ibe até com a gratidão, ou
fazer o arrendamento de uma ea a no Mearim apropriada pelo menos esqoecel-o com a maior indilJerença.
para cadeia, visto a camara não poder ainda proceder á edi- Não sabemos se lanoel Diniz morreu, ou se afinal con-
ficação d'outra. seguiu retirar-se para Portugal como desejava.

Em H de setembro de '1832 a camara municipal da ca- Em ,15 de maio de ·1715 pediu a camara a sua magestade
pilaI dizia a sua mage Lade que a freguezia de N. S. da Vic- que exIbe manda se na primeira occasião um meuico dos
loria tinba dentro do arUilmento 120 casas, sem designar mais capazes com o ordenado ql1e se lhe marcasse, sendo
onumero das de pindoba ou de pa lha. pago metade tirada da real fazenda, e o resto por um pe-

Foi juiz de sesmaria do districto do fu/gado do Mearim dido pelos moradores, que por sua pobre anão pouiam can-
obacharel Vicente Jorge Dias Cabral, professor de rbeto- tribuir com tudo.»
rica da capital, e que prestou bons serviços a esta capitania, Pediram tambem um bolicario com remedias.
como já se terá visto em muitos lugares da presente obra. Em 1 de julho ele '17'18 oficiou a camara a sua mages-
Eslatislica.-Em ,1856 contava a villa 795 almas, sendo tade dizendo «que com anciedade esperava o medico pro-

638 pe soas livres, e 157 escra\'as. metLido, e assereróu que bavia de pagar-lhe pontualmente
Em 1862 todo o municipio linha 9:890 almas, e d'estas os 50aOOO reis annuaes aju, taçlos, e tambem não faltariam as

eram livres 7:821, e escravas 2,078. religiões d'esta cidade com as contribuições de seu partido,

•
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e o mais povo com a satisfação, ue Sllas visitas vistG como - Não nos admiramos. é essa qllasi sempre a recompensa
sua magcstade com mão liberalllle mandou supprir de sua que colhe o medico de suas f:.tdigas.
real fazenda com -IOOa reis tendo elle a obrigação de curar Fallecendo José Gomes·ficon outra \'ez a cidade sem m~·

a infantaria.» dico.
Em 26 de abril de n 19 ainda pediram pelo amor de D. Fernando Pereira Leite (le Foyos informando 'a pl'Q,l'i·

Deus a remessa de medico, de boticario, e de cirurgião apro- são regia de 3 de julho de t787 disse em 12 ch) novembro
vado dos muitos que haviam ha côrte. de 1790, «que vio uma ç,idaue como esta, e na pl'tI5.Cnça

Nada mais encontramos a este respeito, pore}n desconfia- L!'uma epidemia, sem um medico, caso não succecliuo ua
mos, qne por muitos annos esteve esta provincia sem medico. mais pequena villa da Europa I»

João Domingos Alberty.-Pela certidão de obito do bis~ Por oficio de 23 de abril de -ISOn o govertlill1or D. Frau·
po d'esta diocese D. frei Francisco de São Tl1iago sonbe- cisco de Mello Manoe\ da Camara officiou Ü municipalidade
mos, qne aqlli existia em 1752 o dr. João Domingos Al- dizendo, que «em consequenc.ia das I'eaos ordens de suaal·

. berty, poi foi elle quem tirou as entranhas II esse bispo no teza real, expedidas pelo conselho ultramarino de 13 de no·
igarapé Cajapió, quandu falleceu em 18 de dezembro d'es- vernbro do anno proximo passado, mandasse sati fazer er·
se mesmo anno (vide pago n9.) fectivameote a D. Maria Barbara de Printz 'Gomes, mulher

José Gomes dos Santos.-Em 12 de agostQ de 1788 o do fallecido medico da partiuo l1'esta cidade dr. José Go·
governador Fernando Pereira Leite de Foyos amciou á ca- mes dos Santos, a quantia de 2:G4-3;$il32, c isto de pl'efu·
mara dizendo que, por um corroio cbegado no dia antece- rencia a outra qualquer despeza, que não fosse llrgentissi·
cedente do pará, recebeu uma C~l[ta do governador e capi- ma.»
tão-gene(;íll Martinho de Sousa e Albuquerque participando Foi est:1belecic\o pOI' acordITo de 8 de outubro de 088,
lbe, que o medico esperado para se estabelecer nesta cida- o partido de 11-00aOOO reis a (~ste medico desde 2i de se-
de já vinba em viagem. tembro do mesmo anno, que Clitrou em exercicio.

Chegou finalmente o medico José Gomes dos Santos: a Recebeo seus ordenados até 24· ue março de 1iOí sendo
camara fez-Ibe um partido annual de IJ,OOa I'eis, porem exi- d'abi em diante supprímido por omcío do governador D, .
giu-Ihe um fiador, este recusou-se a dar, mesmo porque nin- Feruando Antonio de Noronha sob pretexto de falta ele cún·
guein conhecia, recalcitrou a camara, representou o medi- urmação regia.
co, e levando tudo ao conhecimento do governador, I'espon- Obtida ella o: foi pl'oyido pelo corregedor em audicneia

; deu este em 26 de abril cle 1700 dando razão ao medico, de correicção de capitulos de 14. de setembro de Ii9D»
e dizendo que esta fiança nunca foi pedida e nem estipula- declarando que não devia seI' pago cio tempo, que servio
da no ajuste com que vcio a esta cidade c menos participa- interinamente por nomeação da cainara, só por faUa de au·
ela a sua magestade. torísação regia I

Informando um requerimento para o governo da Metro- A maneira ponco aLLenciosa porquc foi tractado este me·
pole disse que este mellico era dr. cm meelicina pela univer- clico, a falta de fidelidade ao contrato estipulado, as prira·
sidade de Montpelier, e aggregado ú de Coimbra por mercê ções que ello aqui so1JI'eo, não fallaOllo das injustiças, das
da rainha D. Maria, segundo Sff lia em uma provisão regia accusações gratuitas e infundadas, e das ingratidões. sem·
de 27 de :Jbril ele 1790, onde se registou que vinc10 clle pre juntas e unidas contra o exercicio sincero e verdadeiro
para a capitania do Pará exercendo o cargo ele proto-medi- da medecina, não animaram a vir outl'O medico sub liluil·o
cato ahi se casara, e estabelecera: acontecendo apparecer no immcdiatamente.

. MaranlJão a epidemia das 'bexigas em 088, e havendo dois Seguem-se longos anno', nos quaes não deparamos com
medicas no Pará, pedira a camara de S. [uiz ao governa- um só rnedico ou cirurgião, a não serem aquelles, que ri·
dor e capitão-general, que mandasse um, a quem ella pa- nbam nas trofas ou ·com~oios, que por aqui appareciam
g'aria 4.00~ reis annuaes. •. urna vez por anno regularmente, c quando muito duas re·

Confessou o general, que commovido persuadiu o medl- zes.
co que viesse para a dita capitania, o que c'umpriu apeza!' Pouco se demorav3m essos faClllLativos, porqne regres·
dos infortllnios, que em tão trabalbosa viagem sobrevieram savam par:J Portugal nos na\;ios, que aqui os condnziam:
a elle, a sua familia e comitiva. Eram ordinal'iamente, com r<Jrissimas excepções, cirur·

D'isse por ultimo que era o unico então existente no Ma- giões mal preparados, barbeiros salJ/Jlluo sangrar, cUl'arum
ranhão, que se prestava a todos com elTectiva assistencia, caustico, applicar e sarjar "ento as, enfl.lrmeiros com maior
pelo que pedia a conllrmação do partido... ou menor pratica de hospitaes, e ils \'ezes moços in6>xperi·

Depois de algllma demora allnal conseguiu-o, e para isto entes, sem instrucção medica regular, som estudos pl'evios,
pagou de novos direitos 200~ rs, da provisão regia '1~200 e que se deram ao trabalho material de acompanhar por
reis, ele as igoatllra 800 reis, de passagem pelo conséll1o lres annos um medico em sua clínica urbana, e que d'elles
SOaOOO reis, e aos oficiaes ta320. ouviram algumas explicações.

Bem pouco lhe Gcou para \'i"er durante um ânno, e assim Munidos de attestados d'es;;es mel1iljos passavam porum
Ibe pagaram tantas mortiucações io!Jerentes a uma longa via- ligei 1'0 exame perante o proto-mellicato, e recebiam lima
gem com família, e naquelie tempo, em qu.o mal accommo- carla, ou um at~estac1ó, com o qnal prO\ a\'am acharem·se
dado fi'um pessimo barco te\e de atravessar muitas bahius habilitados para curar I
por largos Jias I Ordinariamente contratavam-se para cirurgiões de narios,

•
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ede prefcrencia buscavam as terras do Brazil, oode mui- bilitel' et honorifice-no anoo de ,1799, e depois de baver
lOS por cá OcararÍl, contrabiram até casamentos vantajosos, estudado mais um aono de pratica medica e cirurgica fez
eaccuIDnlaram boas fortunas. .. no seguinte a sua formatura.

D'este numero foram os cirurgiões Quiterio, por aleunha Era tambem bacharel em philosophia, ou ~ciencias natu-
oFanha, Sarmento, Amaral, Lauriano, e Fernando Antonio raes.
da Silva, que tinha uma carta da faculdade medica de Lou- Exerceo aqui os cargos de commissario delegado do plly-
vin, o que pereceo o'um naufl'agio indo cio Havre para In- sico-mór, e de cirurgião-mór do reino.
glaterra. Embora c1emittido, aqui demorou-se, casou-se, e falleceo
- Oapparecimento u'cstes facultatims era pequeno auxilio em ltapicurahiba no dia 25 de outubro de '1826, sendo
par,a as necessidades clial'ias da telra, e embora promessas seo corpo trasladado pal'a esta cap.ital, onde foi sepultado
de um futuro risonbo não conseguiu-se, que um só aqni fi- no convento de N. S. do Carmo.
xasse sua residencia, lembrando-se sem duvida dos dissa- Publicou elle na l'.~po:J-raphia Nacional um jornal em
bares, porque passou o dr. José Gomes. quarto, com oito paginas, intitulado Á folha medicinal do
'Manoel de Mattos Sagunto.-Em ·1770 e tantos residio Jl'lar(j,nhão.

aqui na capital este cirurgião-mór. Sabia o primeiro numero na segunda-feira i:I de março
Antonio José da Silva Pereira.-Por decreto de õ de de- de '1822, e no prologo disse que ccel'a medico formado pela

zembro de 1798 o dr. Antonio José da Silva Pereira, filbo universidade de Coimbra ba 20 -e tantos annos, e paI' coo
da universidade de Coimbra, foi nomeado phy~ico-mór, e seguinte era dá sua profissão indicar ou applicar remedios
para aqui veio exercer esse cal'go. a todas as molestias assim do corpo como do espirita,» e

Foi o creador do sitio conhecido á margem do B'lcanga embora promettesse <,definir e descre\'er cada uma das prill
_pelo nome de Physicó. Homem activo, laborioso e empre- cipaes molestias d'esta pl'ovincia, e que mais a 1ftnigiam e
bendedor ahi levantou grandes muros, edificou muitas ca- a despovoavam, e indicar o metbodo curati~o, J) nada d'isto
sas, e fondou fabricas para curtir couros, descascar arroz, fez até o seu numero U, e ultimo, de segunda-feira W de
rabricar cera, cal ~tc. junbo, occupando-se exclusivamente da politica da terra,

Infelizmente desgostos profundos ou actos de loucura o mostrando-se sempre muito dedicado ao partido do gover
lemam a suiciuar-se, e na maubã ue Hl de oovembro de nadar e capitão-general Bernardo da Silveira Pinto da Fon-
1818 o mal' atirou seu corpo as praias das Mercês. seca.

Luiz Antonio Machado.-Bouve tambem n'esse tempo o Por esse tempo sabia a Palmaton"a. Semcmal a comba-
cirul'gião portuguez Luiz Antonio Machado; aqui floresceo a tel' este jornal, escripto pelo padl'e José -Gonçalves Ferreira
ponto de deixar grande fortuna a seu filho o capitão Joa- da Cruz Tezinho, muito babil e satyrico.
quim Raimuotlo Corrêa Macbado. . Joaquim José Coelho R·odrigues.-Em i812 foi o tIl'. l\Jü-

Edificou junto a praia do Cajú todas as casas. de um e ~)oel Rodrigues de Oliveira nos seus empregos su)Jstituido
outro lado, d'uma rua, que corre junto á cerca do Recolbi- pelo dr. Joaquim José Coelho Rodrigues de Melto, conbe
menta, pelo que ainda até hoje se ficou cbamando o becco cido aqui pelo appellido de medico de Cache'l6 por ter vin-
do Machado. do d'essa terra, onde foi physico-mór: c aqui já eril dele-

Era al'ô do uI'. Toleotino AUgllsto Macbado. gado do pb) sico-mál' do reino, medico do partido da rela-
Sebastião José Vieira.-Colltinuando a haver falta de ci- ção, provedol' e guarda-mór de saude. Era então' o unico

rurgiões nesta capitania, em '12 de .Ianeiro de 1803 foi no- medico, segundo se deprehende do oillcio, que o gOI'er
meado Sebastião José Vieit'a cirurgião-mór, com obrrgação nadar Paulo José da Silva Gama em 5 de fevereiro de 1818
de assistir a todos os doentes do bospital militar, ou fos- dirigio ao ministro Tllomaz Antonio.
sem soldados, ou indios ou paisanos, vencendo por esses Consta que falleceo em i83'1.
encargos o ordenado de 2õOt$OOO reis pOI' anno, conforme Antonio José Pint~.-Em i8Ul aqui vivia o cirurgião An-
foi commnnicado pelo principe, regente ao go\ernador e ca- tania José Pinto, pois foi até nomeado pela camara munici
pilão·general D. Diogo de SOllza, e corno tal aqni servia até paI cirurgião' da Santa Casa da Misericordia.
~er substituido pelo Qirurgião José Maria Barreto em 13 de Antonio Rego (o pbysico-már).-Por decl'eto de 12 de
dezembl'o de 1822. outubro de i8I8 foi' o dr. Anton:o Rego, formado na uni-

lanoel Rodrigues d'Oliveira.-Finalrn~nte para aqui veio versillade de Coimbra, e primeiro medico do exercito em
em 1804 ou 1805 o dr. Manoel Rodrigues (l'Oliveira, que P.Ol'tllgál, nomeado pllysico-mór, e aqui findou sua existen
por haver aterrado; com 'gl'ande despendio e mortificações, cia, em 1819.
oextenso lamaçal, onde boje está o gazometro, foi pelo Era pae do dr. Antonio Rego, hoje em Lisboa, e ele quem
povo alcunhado medico do tujuco. fallaremos em lugar competente.

Dapois de fazer LUa importante serviço a esta capital, abi José Antonio Soares de Souza.-Foi seu lugar:depois oc-
edificou uma casa e q'uinta, de que foi possuidOl'a sua fa- cllpado em virtude do decreto de 8 de julho de 1826 pelo
milia até o estabelecimento da companbia do gaz, que a dr. José Antonio Soares de Souza, por alcunba o medico·
comprou. ' tumba (pac do visconde de Uruguay), que tambem era me-

Era natural do 10gaI' Póços da villa de Torres Novas,l:o- dica e director do bospital militar. '

I
marca de Santo.rem, e estudou na universida?~ de Coim- J?sé Caetano Vaz.-~m '18i9 ~o P~rá aqui che?ou o dr.
bra, onde tomou o gr~o de bacharel em medlcma-Iauda- Jose Caetano Vaz, mediCO pela uOlversldade de Edimburgo,

Dicc. Vl. 1-49. I
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e foi residir na cidade ele C:Jxias, anele cason-se com uma . Antonio d'Almeida Vascollcellos Castello-Branco.-Era
senhora, filha tl'um:J das principaes familia~ da terra. portuguez, -doutor em medicina, e dizem qLJe emigrado e

Acontecen,do por abi passar em sua viagem.•para o Rio de perseguido, não sabemos por qnem e pem porque motivos.
Janeiro o conde de Villa-flor, (que cm Lisboa falleceo ja du- James Hall.-Mencionamos O nome do dr. James Hall,
que da Terceira), logo que deixou o governo da capitania pae do dr. Thomaz Hall, aqui conbecido pela designação de

-do Gr:Jm-Pará, encontrou-se com elle, e como amigos que -medico ing1ez.
eram desde muitos anoos, foi facil ao dr. Vaz o resolver-se Recebeu o SQU gníu academico da uni\'crsiclade de Sanlo
a acompanhal-o até á côrte, mormente devendo ir beijar a André, uma das mai- antigas da Escossia: servia como cio

I
mão regin, que á custa do Estado o mandou estudrlr em I'Orgião na armada ingleza: era perito em operações, e mui·
paiz estrangeiro. to e-al'ltativo.

Do Rio embarcou-se como medico na esquadra, que se- Em janeiro ele 1832 pela sua morte legolJ a seas filhos,
guio rara Lisboa, residia depois na I1ba Terceira, e afinal alem d'um nome invejavel, muito boa fortuna.
recolbeo-se apoz muitos :ll1nos a Caxias, onde falleceo, e foi João Diogo Duarte.-Cirurgião pela escola medico-cil'llr·
sepultado na igrejn de S. Beneelicto em 1858. Foi cirur- gica ele Lisboa, n priocrpio residiu em Ãlcantara, ondeca·
gião bonorario ela armada portugueza, e medico da real sou-se, e depois n'esta capital. Foi cirurgião-mór elo corpo
camara. Era medico muito habil, de instrncção variada, me- d't1rtilbaria DO PareI, para onde ·seg'uiu em companhia do
moria feliz, e cODyersação :mimada, alegre, e divertiela, e ge- general Andréa.
ralmente estimado por, suas excellentes qualidades e pro- Ahi fez elle a sua fortuna, e regres ando n Maranhão OCo

bidade. Fazia mu.ito uso elo opio até em alta dose, ou para cupou-se da direcção do ho pital regimental como seu prc·
allivio de padecimentos OD por habito, pelo que vivia sem- meiro medico, e depois da reforma do corpo ele saade do
pre a do itar, causaor10 até admiração como nssim mes- exercito foi cirurgião-mór ck divisão e del~gado do cil'ul'gi·
mo sl~stentava longas conversações. ão mór do exercito nqni na provincia nlé que falleceu, dei·

'Lamenta'mos não ter mais informações p,\ra descre~'ermos xando viuva pai::> já tinha passado a segundas nupcias.
a vida do ,Nestor dos medicas maranbenses, e que traba- Entendia muito do serviço medico-militar, e era zeloso
Il10u até a ultima hora no exercic.io de sua, profissão, que no cumprimento dos seus deveres.
sempre souhe honrar e illustrar. ' Virissimo dos Santos- Caldas.-Natural da cidade da Ba-

Francisco Corrêa da Conceição.-Ás.5 horas da tarde de hia, depois de concluidos o seus estudos preparatorios,
10 de abril de 1830 de uma embuscadn no Caminbo-gran- principiou a estudar cirurgia, como era de costume n'aquel
âe partia um/tiro, que matou o cirurgião portuguez Fran- le tempo, e f;omo já descrevemos em outro artigo.
cisco Corrêa da Conceição, bem perto do seu sitio, boje ,Passarlos alguns annos foi e 'aminado me~mo nn ,Bahia pe·
pertencente ao tenenté-col'onel JOJa Sabino, perto elos dois los cirurgiões CI1I'istovão Pessoa da Silva e Manoel.Martins
leões, sitio, chacal'il ou quinta assim conbecida. da Silva, em presença do delegado do cirurgião-mór do

Ainda até hoje não foi possivel saber-se quem foi o as- reino Manoel José Estrella, sendo approvado Nemille dis·
sassino, corr'endo apenas versões sem a menor base. crepante. '

Nada affirmarnos com verdade, pois nos foi impossivel Em virtude d este exame o dr. José Corrêa Pitanço, do
levar a luz ao centro de tão grande mysterio. conselho de sua magestade fide1issima, commendadol" da'

A Cigarra, jornal redigido por Antonio Joaquim Picalu- ordens de Christo e da Torre e Espada, fidalgo da sua real
ga, de sabbado 17 de abril de 183{}, n. 19, disse que «se cnsa, medico da sua real camara, primeiro cirurgião d'ella,
acbou uma casinhola feita entre o malta, na qual estava fin- seu cirurgião-mór do reino, estado e dominios ulLramari·
cada uma espingarda, que se julgou então ter sklo o jns- nos, e lente jnbilaelo da universidade de Coimbra, mandou
trumento do assassino, achando·se a palha bastante secca, o passar-lhe diploma ele confirmação «pat'a que podesse san·
que dá a conbecer que aquelle crime já est.ava premeditado gear, sarjar, lançar ventosns e sanguesugas, o que poderia
11;) muito tempo,» e termin:lva fazendo censuras as auctori- usar e exercitar em todos os dominios e aenborios de Por·
dades de então pouco cuidadosas dos seos deveres. tugal. D

O corpo de delicto foi feito perante o juiz de paz sup- Foi esta licença dada e passada na côrte dó Rio (la Janei·
pIente da fregllezia dll Conceição, Antonio Gomes Claro, 1'0 em '17 de agosto de 1816, acha-se impressa em perga·
pelos cirurgiões Jacinthe José Guedes e Lauriano Gomes mi,nbo e agora ti nossa vista.
de Faria. Com datll d'esse mesmo çlia, note-se bem, existe oulro

Não sabemos porque não se satisfez com esse corpo de diploma, passada por ordem de D. João VI, para poder
delicto o juiz de pnz, visto qne n'essa mesma noite, acom- nsar da arte de cirurgia em todos os dominios'e senhorios
panhado pelo dr. Antonio de Almeida Vasconcellos Castel- de Portugal, em virtude do exame já citado.
lo-Branco, e pelo cinlrgião Verissimo dos Santos Caldas, Não sabemos como conciliar estes dois diplomas, um com
procecleo a outro, o que deo motivo a um J1Jemomndu,m, exercicio tão limitado, e outro tão amplo, ambos no mesmo
publicado na fypograph'Ía Constitucional por Jacintl10 José dia e em virtude do mesmo exame I
Guedes, cirurgião-mór do batalhão D. 23, que era filho do Vindo para Maranhão, aqui exerceu a sua profissão, com
Serro, Minas-Geraes, e morreo em -1838. muita c11nica 'e felicidade.
, Já se vê que aqui tambem tivemos este medico e cirnr- Era homem de bem, honesto e muito respeitador de lo·
giões, que funecionaram no corpo de delicto. dos, e por isto bem. quisto.
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Aqui enviuvou e ligou-se ue no~o com uma familia mara- Ouvindo a Junta ao pbysico-mór director do bospital, e
nhense. reconhecida a necessidade d'este cargo, foi n elle prov'ido

Foi cirurgião-mór de. milicias, commissario vaccinaL10r em interinamente em i3 de dezembro de '.822 com as· obriga
quanto este ramo de serviço publico pertenceu á camara ções esCabelecidas na carta regia de .12 de janeiro de 1803,
municipal, cirurgião da camara municipni e provedor' de eos vencimentos mnl'cados n'esse decreto e no élViso de 18
saude por mais de 30 annos, sem o menor ordenado, como de março de '18'13, que eram por aquelle 250~000 reis, e
já dissemos em .outro lugar, e vogal da junta de bygiene por este mais 50aOOO reis, no todo 300~000 reis annuaes.
publica. Teve esta no menção a confirmnção regia em 10 de janeiro

Um dia lembrou-se o pre~dente dr. EJuardo Olympio de 1825.
Machado de mandar que alie fosse vaccinar de cnsa em casa, Até e:sse tempo eram os «paisanos pobres» curados no
embora não t.ivesse obrigação visto não ser cornmissario \',nc- Ilospital militnr, e depois passaram a ser tratados no bos
cina'dor. pital da Misericoruia, sendo mais este serviço incumbido a

Opobre velho desculpou-se e pediu dispensa de tarefa elle, porem sem augmento de ordenado.
tão espinhosa para sua idade jú avançada e mQlesti:Js, porem Conseguindo do presidente da provincia, então Pedro José
nada tl'isto lhe vnleu, e foi demittido dos seus cnrgos sem ua Costa Barros, exoneração destes onus e vagando por
amenor consideração a seus longos annos e serviços! tanto o lugar de cirurgião do lJospital de caridade, a mesa

Opeso dos Clnnos, os de gostos pois foi victima constan- da Banta Casa da Misericordia ccattendendo as suas boas qua
le de todos os governos, e as molestias o fizeram abando- litlades, e requisitos necessarios a beneficio da bumanida
nar a sua profissão, e recolher-se á vida intima. de e aos bons serriços, qne já tinha prestado, em sessão de

No conchego de sua fnmilia achava distracção nas plantas, i 2 de setembro d~ '.824, o nomeou para esse cargo vencen-
que Cl1ltiv3\'a no seu quintal, e ueleitilva-se ouvindo os va- do annualmente '150aOOO reis. J) •

riados gorgcios de grande numero de passarinhos, que crea- Proclamada a i'ndependencia do imperio, o cirurgião Bar
va com muito amor. reto adheriu ii Gnusa do Brasil, e por isso continuou a ex-

FinalmeQte em '1868 deixou e para sempre este .mundo, ercer o cargo, que tinha, e no qual foi aposentacio pelo pre
legando ii sua viuva, que tRnto o amara, muito pequena sidente da provincia, então o brigadeiro M,lOoel de Sousa
fortuna, porem mui saudo as recordações. Pinto de Magalhães, depois barão uo Tury-assú, «em vir-

lose Maria Barreto.--Por alcunha -o Cirurgião suruo. tude da lei provincial n. 352 ele 12 de julho de -1854, em
Natural d:J cidade de Lisboa, estudou cirurgia no hospital attenção aos bons serviços, que prestou por mais ue 30 an
I'eal de S. José, que então gozava, e aiuda hoje, muito boa nos, á sua avançada idade e molestia , que o inhabilitavam
reputação. ele continuar no exercicio de seu lugnl'. J)

Desejoso de conhecer o Brasil, veio para Pernambuco, Como recõmpensa de sua longa vida em serviço publico
onde fixou sua resiuencia por algum tempo, indo depoi foi, por sua magestade imperial o Sr. D. Pedro II, nomeado
residir no Rio de Janeiro, onde ca ou-se com D. Victoria cirurgião honorario de s'ua imperial camara em 25 de ja
Joaquina da Silva Lopes Varelln e ahi sempre viveu exer- neiro de 1842.
cando a sun proíbo ão. Baixou ao tumulo em 26 de setembro de i85~, legando

Seu genio alegro, sua boa educação, e seus conbecimen- muito pezar a totlos os que o conheciam, e a s'eu filho o
los dentro em pouco lhe grnngearam sympathias até mesmo barão d'Anajatuba muitas sandaues e um nome invejavel,
de D. João VI, que em 29 de março de 1820 onomeou bem como à sua esposa, em segu,adas nupcias, D. Mirando
,cirurgião da familla de sua real casa com 4015000 reis àe li na Prachéues Pires Barreto, que ainda vive.
ordenado por anno, corno tinham os mais cil'Ul'giões da fa- Logo que no Rio de Janeiro o dr'. Bento Mnre pr'incipiou
milia.D a sua propaganda medica a favor da homeopatbia, o cirur-

Seu titulo, que ternos á vista, é assignado por D. João gião.-mór Barreto aqui começou a estudai-a com amaco, e a
VI, e referendado pelo granue ministro portuguez Thomaz exe'rcel-a, não exclusi \'amente. '
Antonio de Villa-No\'a Portugal. Deixou alguns livros manuscriptos, fructo de sua intelli-

Partindo para Lisboa o rei em 26 de abril de ,1820 acom- gencia, e todos relativos á bomeopathia.
panbou-o o cirurgião Barreto em virtude ue seu cargo., Joaquim Lopes Lobão.-El'a natural da villa de Castello- .

Não podendo viver em Lisboa, onde seus padecimentos Mendo, bispado de Pinbel, reino de Portugal, d'onde veio
de peito muito se aggravavam no inverno com o frio, e re- para o Ceará em companhia de um medico, e d'abi para a
cordando-se do Brasil onde sua exi tencia não correu tão capital d'esta provincia. •
cheia d'incommodos, pediu e obteve licença para vir resi- Passado algum tempo foi examinado na presença do de
dir em Maranbão. , legado do cirnrgião-mór do Imperio pelos examinadores os

Querendo porem D. João' VI dnJ'-lhe mais urna prova de cirurgiões-móres Jacintho José Guedes e Luiz Antonio Ma
esiima e aproveitar as suas habilitações ordenou á Junta chado, os quaes o deram por approvado nemine disc1'epa,n
provisoria e administr:ativa do governo d.esta provincia, por te, pelo que em i2 de setembro de 1826 o conselheiro cio
intermedio do seu ministro e secretario d'estado dos nego~ rurgião-mór Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto, no
cios do reino, e pela parlaria de .. de agosto de 1822, que Rio de Janeiro, lhe deu licença para sangrar, sarjar, lançar
fosse elle nomeado cirurgião·mór' desta provincia, vago pela ventosas e saoguesugas.
reforma .concedida ao cirurgião-mór Sebastião José Vieira. Vimos outro diploma, tambem impresso em pergaminho.
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e com a mesma data, no qoal D. Pedro I, relerindo-se a seos socios correspondentes, honras (Ioe também 'exponla·
estú exame, deu-lhe licença para que podesse curar de ci- neamente l11e foram pr'odigalisadas em 184-1 pela Sociedade
rurgia n'este imperio. Littel'aria do Rio de Janeiro, em 1849 pela sociedade Pilar-

Assim autorisado exerceu elte a cirurgia e a medecina maceutica Lisbonense, e em 1842 pela sociedade de Scien·
o'esta capital por muitos annos, aqui rasou-se, e praticou eias Medicas de Lisboa em virtude de um importante tra·
com al'rojo e muita felicidade algumas operações. balho sobre febl'es perniciosas.

Retirando-se para a Europa por incommodos de saude, Entre nós pela sua illustl'ação ,e vastos conhecimentos
aproveitou a úccasião, e com os seus dEluS diplomas obteve medicas adqueriu uma Ma fortuna, e com ella retirou-se
da univarsidade de Giessen e!l1 20 de outubro de 1842 «as para França a desc3nçar dos seus trabalhos, e gozar dos
grandes honras de doutor (1m medecina e CirLlJ'l~ia, bem co- Fructos de soas fadigas.
mo todas as immuQidades, prerogativas, direitos e priyile- Infelizmente fallinrlo o Banco onde tinha recolhido ludo
gios etc. etc.» quanto possuia, lembrou-se do Maranhão, tlqui voltou, e

Em '12 lIe dezembro foi nomeado membro corresponden- exerceu íl sua profissão até 1865, podenclo dizer-se, que
te ela socidaele de sciencias medicas de Lisboa. !3!llbora já muito sobrecarregado de annos somente deixou

Em 6 de março de '1847 foi nomeado cavalheiro da 01'- de trabalbar qOGndo rrOCllfOU o leito [3::tra morrer.
dem de Cbristo. Sua vida em Maranhão, na segunda epocha da sua oxisten·

Em 'I!J, de março de 1850 entroo para a sociedade Pbar- cia entre nós, já não foi tão feliz como da primeira rez, com
maceutiea Lisbonense como membro cOITespondent~ estran- tudo sempl'e activo e estudioso, não esmoreceu olhílOllo
geiro. para a fortuna que já lhe não sorria.

Regressando 50 Br'asil, na Bahia reconbeceu o seu titulo Falleceu porem sem necessi lades e cercado de sua fami·
passando ,ar eX<lmo segundo as leis vigentes. lia, que o estimava Dluito.

Finalmente, aqui ntl capital do Maranhão, ueixou d existir No fHccionario lJiblio.!Jraphico de Innocencio Francisco
em 3 de julho de '1853 contando 52 annos de idade. da Silva, lê-se o seguinte:

Constantino de Mello Pereira.-Ern 1835 aqni cbegou O «Antonio Corrêa de Lacerda.-Bacharel formado em me·
dr. pela universidade de Coimbra Constantino de Mello Pe- dicioa pela universidade de Coimbra, no aono de 1807, Foi
reira, e foi residir em Alcantara, onde cason-~e, depois veio natural da Yilla da Ponte, pertencente antigamente ti carnal'
para a capital da pro\'incia, e hoje vive em Lisboa gozando ca de Trancoso, e nasceu em 1777, sendo filho de ManDei
dos fructos (1'e sua clíoica muito vasta e bem compensada. 80rrêa Dia de Lacerda. Obtida a formatura sen'iu pelos

Victor 4-ugusto Luiz Alric.~No dia 4 de m,aio de 183p annos de 1800 e seguintes, como facultativo militar, nas troo
aqui chegou o francez Victor Augusto Lui:? Alric, que se pas do commando do general Silveira, conde de Amal'3nte,
dizia medico, o que foi negado, não francamente porem só e era em 18'16 mediL-o do partido em S. Pedoro dr) Sul,
por allusões, pelo (k. Paulo Saulnier de Pierrelevée n'um comarca de Nafões. Em 1817 on 1818 passoo de Portllgal
3vulso, que em 29 de 'outubro de '1836 publicou na typo- para o BrasU, e estabeleceu-se na capilal do Pará, onde ser·
graphia de I, J. Ferreira. viu por algum tempo o cargo de physico-mór. Em llma das I

Affiança-nos pessoa habilitada para conhecer de sua vida, successivas reyoltas que assolaram aquella provincia em se·
que elle tinba titulo medico legal, e que aqlli praticou va· guicta" ao acto da indepenuencia, achou-se ele tal modo ex·
rias operações importantes. posto á sanba dos vencedores, que para salvar a vida leve

Muito doente retiróu-se em 29 de abril de 1843 rara de emigrar, perden ]0 tudo o que possuia, e indo refugiar·
Lisboa' a bo~do da barca Nova 11 w'om, onde falleceu no 3e nos Es.tados-Unidos. Ahi perm:1l1eceu até o anoo de '1836,
dia W de março, sendo sepultado nas ondas do mar. ou 1837, em que voltou de novo- para o Brasil, assentando

Paulo Saulnier de Pierrelevée.-Por. occasião da revolt.êJ então residencia na cidade de S. Luiz do Maranbão, eco
dos Cabanas em '1835 no Pará, o dr. Paulo Saulnier de Pj- meçou a exercer a clinica com prospero suc~esso. Repartiu
errelevée boscou,abrigo entre nós. Nasceu em Pariz no d!a todo o tempo entre esse exercicio c os estudos da botani·
9 de abril de 1788, doutorou-se em medecina na faculdadG ca, pelos quaes havia especial predilecção, e cuja pratica
medica d'essa grande capital em '18'18, e no anno de 18~H cultivava com fervoroso e iúfatigavel disvelo. Geralmonte
em scien(',Ías naturaes e philosop)licas na universidade de bemquisto e respeitado, p,ar seus conhecimentos e exacla
Leipsick. probidade, viveu ali socegadamente o resto dos seus dias,

Vindo ao Brasil no anno de 1833 foi estabelecer-se em até fallecer em ~H de julho de 18õ2. Não consta que duran·
:Malto-Grosso, esteve na Bolivia, foi ao Peru, e de,scendo te a vida imprimisse cousa algnma porem deixou por mar·
pero soberbo rio Amazonas descançou por algum tempo no t~ uns vinte dous volumes manuscriptos de diversas,obras,
Pará. algumas das qnaes apenas esboçadas. Foram todos entregues

Escrevendo em '1831~ uma Memoria sobre as febres rei- á disposição do gO\ erno imperial, na conformidade das suas
nantes em Matto-Gl~osso, a sociedade de Medecina do Rio disposições testamentarias. Havia entre aqueHas obras uma
de Janeiro lhe ofIel'ecell o diploma de seu sacio correspon- de maior importancia, e de que deve julgar-se completa,
dente. cujo titulo parece ser: MatM'ia medica das prot'inc~'as do

Em 184'1 escrevendo um importante trabalbo sobre a de- Pa1'á e lIJaranhào, acompanhada de mais de duzentas es·
synteria, e sendo apresentado á imperial academia de me- tam1Jas desenharfas e colorid'as com esmero.
decioa do Rio de Janeiro, esta lhe deu um lugar entre os Para a impressão d'esta obra teem sido successivamente
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I'oladas nos orçamentos annuaes, autorisados pela assembléa Penhorou-se muito com esta demonstração de apreço e
geral legislativa, as sommas necessarias. Comtudo, não retribuiu-a genBrosarnente com esta verba do seu testa·
consta que eSSil irnprcs TIo se realisasse até agora. menta. .

Para se avaliar a impcrtancia e mllgnitude lI'este traba- "-.Deixo a minha livr:Jria com todas.as suas estantes e ma-
lho, transcreverei aqqi, segundo me 'ftli cornmunicado, Drna nuscriptos, incluindo as colle,cções rie zoologia e botanica á
parte da representação ou memorial, que pouco antes do Sociedade Vellosi:Jna, ha pouco estabcledda no Rio de Ja
seu tallecimento o auctor dil'igiu ao \'isconde de Mont'Ale- neira, da qual sou membro: e rogo a esta sociedade o fa
gre. cotão ministro dos' negocias do imperio, solicitando \'01' de mandar GOorcJenar os manuscriptos, que estivere.m
algum auxilio para a publicação da dita obra. em uesordern aOm de serem postos á ordem de Sua Mages-

«AdIO-me (diz) no ultimo' quartel da vida, e reputo um tade o Imperador p:Jra que, se lhe parecer, os mande im-
.dCI'er legal' ao rJOblico! e á sciencia, na qualidade ue medi- primir. Se por qualquer caso a dita sociedade não fôr a\'an
eo, o resnltaJo d:JS minhas obserrações e eX[leriencias, co- te rogo a Sua Magestadc Imperial a graça de di pôr das
Ihidas durante o periodo da minha exi5tencia. A pbytogra- mesmas collecções e dos manuscriptos, como acbar justo. ."
phia e zoologia medica, isto é, a materia rqedica do Pará e Até boje ainda não foram publicados esses trabalhos, e
do Maranhão, fructo dos meus traballJOs de quasi vin~e an- consta-nos que. estão á cargo da Sor1'edade Vellosiana.
nos n'aquella provincia, e de qllinze na' do Maranhão, for- Raimundo Rodrigues Baima.--Or. em medicina pela uni
mará o primeiro objecto das minhas publicações, e a inde- versidade de Pariz, \'oltanuo da Europa padecenoo de tu
pendencia scicntiflca, já outl"oJ'a augurada pelo sabia Oe berculos pulmonares aqui fallecclJ em 25 de julho de '183·1.
Candole, dará um passo agigantado qne, não sendo agora Christino Vicente de Campos.~Não sabemos bem pre
aprovcitatl0l será neccssario que decorram seculos (e já cisar a epocha, em que para aqui veio este cirurgião: Natl1~

sem clle apparecer seculos teem decorriuo) para reappare- ral das ilhas philipinas, deixou a exercício de cifurgião-mór
ccr; e posso allirmar a v. exc. sem temor de ser taebado do exercito na HespanlJa, e n'um navio, de ql1e era tam
de exageração, que este trabalho não poderá jámais ser bem piloto, para cá veio, e foi a principio estabelecer-se cm
osen'iço ue um só homem, por ser difficil qlle qualquer Caxias, e depois nesta capital, onde casou-se dúas vezes, e
outro se ache collocac1o nas mesmas circumstancias, e que deixou dois ramos de família numerosa, Ramos e Campos.
aestas renna o amor excessivo da sciencia, a ahnegação do Era conhecido pelo appelido de China, e pela c.ircums
descanso e dos commodos da vid:l, expondo-se a incalcll- tancia de ser elie piloto parece-nos, que era ci'rLlrgião for
la\'eis perigo, e a c1espezas que de ordinario se não com- mado pelo proto-medicato, os quaes qoasi todos emprega
padecem com as meios de um homem scientiflco. vam-se em navios merc::lI1tes, e talvez como curio o e irrtel·

«Mais de quatrooentas plantas medicinaes, acompanhadas ligente aprendesse a arte do mar.
por mais de, duzentas estampas, o maior nnmero excelten- Só seus diplomas levariam luz a e te dedalo de conJecto-
temente desenhadas c ricamente colloridas, formam o ob- raso
jecto que pretendo legar ao publico brasileiro, e que vou Joaquim José de Carvalho e Castro.-Era tambem mui
otrerecer ao mundo ]iLtcrario. A classificação botanica de to antigo aqui este cirurgião, natural d,o reino de Portugal,
cada I1ma das plantas; uma descripção geral e exacta na da freguezia de Santo Antonio de Tuja!.
língua latina; uma descripção abl'eriada e especific:J em la- Dec1icaya-se com muito gosto e felicidade á arte de par-
tim e portuguez; historia, colheita, prepaJ'ações, applica- tejar.
ções therapellticas; doses, e algumas anal)'ses chimic:ls: .eis Casou-se com D. Maria Benedicta Peraltes ele Castro, e
os topicos que abriram o vasto e interessante ('ampo ás mi- como esta senhora possuia uma pequena fazenda na ilha da
nbas observações. capital, qnasi sempre lá vida.

«Jalguei olltt'ora que as minhas economias me dispen- Falleceu no dia 20 de novembro de '1867, e sua esposa
sariam de importunar p governo imperial. Enganei-me, per- '00 dia 2 de julho oe 1870, a qual deixou livres 1f escra
das soITridas em diJferentes commoções politicas do impe- vos, alem' de 4 que jà tinha libertado anteriormente.
rio, emigrações forçadas, e despezas extraordinarias para Silvestre Marques da Silva Ferrão.-Natural de Portu
olUer plantas e mandaI-as desenhar, tudo, tudo tem concor- gal e ainda muito moço, a chamado de um tio, deixou súa
rido a frnstar os meus planos.... II patria, e foi residir em Ca~ias na companhia d'esse seu pa~

Aestas palavras de tãu distincto escriptor juntamos mai' rente, que o destinou ávida commercial.
oseguinte: Não tendo gosto para a profissão, que lhe deram, con-

Concebeu o dr. Francisco Freire Alemão a idéa de CI'eal' tando apenas i6 annos deixou furtivamente Caxias, e nunca
uma associação, que se dedicasse exclusivamente ao estudo mais se soube d'elte.

, da botanica bl'asileira. Passados muitos annos reappareceu na terra, onde se
Realisou elle tão util como, patriotico desejo em setem- passaram os melhores annos de sua vida, porem já cirur

bro de 1850 instituindo no nio de Janeiro a Sociedade Vel- gião aprovado pelo proto-medicato da Babia.
losial/a, ClljO nome recorda o de um brasileiro celebre pe- Em Caxias casou-se, regressou a esta capital, foi cirar
los seus estudos, trabalbos e escriptos. giã~·mór do exercito, medico dos educ<Jndos artifices, e já

Não era passiveI, que fosse esquecido o nome do dr. La- em idade muito avançada falteceo em 485n, deixando mui
cerda, e em hreve elle apparecia no quadro dos seus so- tas saudades a todos, qu'e o conheceram, especialmente aos
cios. pobres l de quem era medico caridoso e dedicado.
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Entre quatro filllos contava elle o uoulor em medicina Muuou de residen(.;ia, e hoje vive feliz e. abundante de
José Tell Ferrão, fundador e director de um collegio de meios de furtuna na cidade de Porto-Alegre, no Rio Grande
muitos creditas em S. Paulo, onde fez muitos actos ele ca- do Sul.
ridade, e ahi falleccu. José Miguel PereirA Cardoso.-Nasceo no dia {2 oe ou-

José da Silva Maya. -Nasceu em Alcantara a 26 de fe- tubro ele 1779 na freguezia de N. S. da Victoria do Mearim,
vereiro de '1811. de familia honesta porem muitl) pobre, c por isso foi estu-

.Em 182,1, tenrIo W annos de idade, foi mandauo .pelo dai: por conta do governo na universidade de Coimbra,on·
testamenteit'o do casal do seu fallecido pae, e em virtude de recebeo o gráo de bacharel formaJo em meJiciná no dia
de uma verba testamentaria, para a França fazer os seus es- 26 de junho de 1826, e por frequentar mais um arlDo de
tudos. . 1J1'atica tem o seu diploma a data de 4- de agosto de 182i.

I

Cheganl10 ad Havre tle Grace, encaminl1aram-no immedia- Regressando á sua patria foi juiz de paz, eleitol', 'cama...
tamenle para uma pequena Pensão, da villa de Montivillier, rista. e deputado proyincii.ll varias vezes.
a tres legoas do Havre; onde acabou de estudar primeiras Exerceo os cargos de presidente da commissão de b)'gie
lettras e aprendeu a lingua franceza. Um anno depois en- ne publica, e paI' dissolução c1'esta passou a ser inspector
trou para o Collegio Real de Gaen, onde fez os estudos de saude publica, e. tambem eommissario vaccinádorprovin-
secundarias até fins de 1826, anno em que teve de regres- cial, .
sar á sua patria por ordem do mesmo testamenteiro, que Falleceo em 27 de julho de 'J8G5,legando a seus filbos
tinha de mudar sua residencia para Portugal. pouca fortuna, porem um nome honrado.

Foi só em '1829, que con~egl~io voltar á França afim de Como com missa rio vaccinador na verdade dedicou-se elle
estudar medicina. milito Li propagilção da \'à(~cina, e nos livros d essa reparti-

Chegado' a Paris tratou immediatamente de tomar os ção, onde o substituimos, encontram-se exubC:'rantes provas
grãos de bacbarel em lettras e em sciencias natllraes para do seu zelo, de sua dedicação, e do seu amor a este ramo
poder matricular-se na escola tle medicina, e de facto ma- do serviço publico, tã.o importante como despresado cotre
triclllou-se em principio de 1830. No decurso dos seos es- nós.
tudos medicas, concorreu e foi aprovado com a nota muito Miguel Ferreira Tavares.-Doutor em meJicina pela fa-
honrosa de-nm dos primeiros discipulos dos lJOspitaes de culdade do Rio de Janeiro.
Paris. Filho do honraclo negociante cl esta praça Miguel Tava·

Em i838, a 25 de abril, sustentou these, e recebeu o res nasceu a i) de maio de·J 81::l na capital d'esta pro\'incia,
'grão de doutor em medicina; o que tudo consta tio respec- onde fez os seus estudos preparatorios.
tivo diploma, datado de 8 de maio de 'l838, que "imos. Foi depois frequentar a escola de medicina da Babia até

Voltou para o Maranhão e desembarcou n'esta cidade a o 4° anTIO, e d'ahi em diante a do Rio de Janeiro, perante
:3 de outubI:o do mesmo anno de 1838. cuja faculdade sustentou uma ,eDesertação sobre a metror-

A principIO d~dicou-se só e exclusivamente ao exerciciu rhagia externa pu"erperal l) em {2 de dezembro de 1839, ~

de medicina, porem na administração provincial do falleci- n'esse mesmo dia recebeu o gráo de doutôr em medic.ina.
do senador Joaquim Franco de Sá, appareceu pela primei- Recolhido á sua patria, na cidade de Vianna exerceu a
ra vez na arena politica alistando-se entre os adversarias da sua profissão.
liga maranllense, creada por aqnelle presidente. . AJoecendo gravemente procurou a cidade do POfto, e

Desde esse tempo até boje Ilunca mais deixou essa vida ahi falleceu em 29 de dezembro de Ht4·3.
de desgostos. de atribulações, e de decepções, e tem, com Era membr-o correspondente da sociedade philomatico
pouca interrupção, sido eleito juiz de paz, eleitor, presi- chimica da Bahia, e titular da sociedade Polytechuica de
dente ela c~mara municipal, -deputado provincial, e pr,esi- Paris.
dente da assembléa provincial. José Maria Barreto Junior (barão de Anajatuba).-Filbo

Chefe do partido Eslrella, qllando chegou a esta provin- do cirurgião-mór de igual nome, nascen no Rio de Janeiro
'cia a 'l3 de junho de 1860 como seu presidente o dr. Am- em 18 de abril de 1814 na freguezia de Santa Rita, e na
brosio Leitão da Cunha, e que se reorg1nisou o partido con- igreja matriz d'essa invocação foi baptisado no dia 22 deju
servador, o dr. Maya com os seos compartidarios reunia-se nbo do mesmo anno. Na companbia de seu pae \'eio para a
a este partido para fazer opposição á liga progressista. Como capital do Maranuão, d'onde, depois de haver concluido os
1Q vice-presidente da provincia tem por duas vezes assu- seus estudos preparatorios, s6guiu para a França, e em Pa·
mido as redeas do governo, desde 4- de abril até 16 de ju- ris estudou o I· anno medico, e depois derigiu-se a Lis
nho de 1869 e desde 29 de março a 20 de outubro de boa, e ahi na escola medico-cil'Urgica recebeu o tHulo de
'1870. meclico-cirurgico em 31 de julho de 1839.

José Alves Nogueira de SO,uza.-Natural. d'esta cidade, Ambicionando possuir maior graduação scientifica seguia
estudou em França, onde recebeu o gráo de doutor em' me- para Louvin, ·em cuja faculdade medica, no dia 4- de novtlm
dicina. bro de 1.839, depois de ser approvado com louvor, foi lau

Regressando á sua patria, aqui achou em campo a revo- reado com o gráo de doutor em medicina.
. luç.ão do Balaio. e pelo duque de Caxias, então presiden- No seu.diploma, que temos á vista, competentemente le·

te da provincia, foi nomeado cirurgião do exercito em com- galisado na legação imperial d~ Bruxellas pelo barão de La-
missão. gos, se diz, que o crdr. Barreto póde usar ahi em Louvin e .
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em qualquer parte de todas as honras, previlcgios e direi- ções por todos os habitantes d'esta capital sem uflstincção
tog, que por direito, uso e costume são concedidos aos le- de cores politicas c nem de nacionalidades.
gilimos dou lares em medicina.» Sna Magestade o Imperador DO dia i 4 de fevereiro de

, Em i9 de março de 184.0 chegou ã sua patria, e infeliz- ·1867 nomeou-o ·barão d'Anajatuba como recompensa de
mente achou-se luctando com a guerra c.ivil. suas fadigas. ,

Estava então dirigindo os destinos da provincifl o tenente O povo tem lhe dado Lambem provas de sympathia, pois
Coronel Luiz Alves de Lima, hoje dllqlle de Caxias, que o além de elegel-o por varias vezes eleitor de parocbia, ca
nomeon cirllrgião-mór de commissão com exercicio nl) bos- marista, deputado provincial, e na actual Jegi latura depu
pilaI em 2 ele agosto de ilHO, cargo que exerceu até 26 de tallo gerãl, acaba de in~luir seu nome na lista sextupla, que
julho de 184'1. tem de ser submettida á sabedoria da corôa para o preen-

Em 21 de marco de 18/d o governo provincial nomeou- chimento das duas vagas, que deixaram no senado, por fal-
ocirurgião-mór da 2a legião da guarda nacional. lecimento, _os conselheiros Francisco José FUltado e João

Casou- e no dia 4. de Jimeiro de '184.3 com a exm. a sr.· Pedro Dias Vieira. - -"
D. Monica Tbereza Raposo. José Sergio Ferreira.-Natural da cidade de Caxias, prin-

Em '184·7 foi nomeado director geral int.erino dos indios, cipiou seus estudos medicas na Ballia, e depois completou-
e depois confirmado pelo' governo central em 17 de junbo os no Rio de Janeiro. .
do anno seguinte. Em' 24 de novembro de .J Blf3 suste11toa perante a facul-

QlJanllo p-ela primeira vez appareceo entre nós a febre dade de medecina do Rio, uma dissertação sobre a aborto,
amarclla foi pelo presidente da provincia incumbido das vi- precedida de a.lgumas r.onsideracões a 1'eslJeito da h.1J9ielle
sitas diarias LlOS navio surtos no porto d'esta capital. da mulher pefa'la, e sendo approvado recebeu em seguida

Soa Magestade o Imperador premiou estes serviyos em o grão de doutol' em medicina.
to de janeiro de i852 com o gr;\o ele cavalbeiro ela ordem Já era cirurgião-mór (Ie ia linha do exercito, e depois,
de Christo, e em 30 rle Abril do m(nno auno foi nomeado pela reforma do r.orpo de saude do exercito, foi nomeado
tenente-coronel commandante cio 2° batalhão da guarda na- 1° cirurgião capitão, e percorrendo todos os postos chegou
cional, cujo commanuo exerceu até 21 ue janeiro de ,1856, até cirurgião-môr ele divisão gradnado.
quando foi elevado a coronel commaodante superior da Aqui no Maranhão foi sempre encarregado do hospital
guarda nacional cio municipio da capital. regimental.

Arnunificencia imperial ainda veio em -19 de jal)eiro de Falleceu em terra estcanha, na campanba (lo Paraguay,
1855 condecorai-o com o olÍiclalato da Rosa. por molestia que ali éldquiriu ou que se aggravaram.

Por carta imperial de 28 de fevereiro de 1859 foi nomea-. Asua familia legou pequena fortuna, alem da metade do
402° vice-presidente da provincia, e como tal dirigio os seu soldo, e o govemo imperial á mesma concedeu ainda
seus destinos desde 12 de maio até 26 de setembl"O de uma pensão equivalente aos seus vencimentos em serviço
1859; não solIr-eu a menor opposição, sendo pelo cont.rario activo.
amaior parte dos actos de sua ªdmiuistração elogiados ~osé Maria Faria de Mattos.-Fílho de José Maria Faria
pelos seus adversarias politicas, mostrando assim que sem- de Maltas, major da extincta cavaHaria franca da capital, e
pra teve diante de si a jusf.iç.a como norma de suas ac- de D. Margarida Candida Gaivão, nas('.eu n'esta cidade em
cõe. 19 de dezembro de ·1820. A sua infancia passou-se entre

Quando subia ao poder o partiuo liberal, tendo ele ~er folg-,ledos e estudos até junho de 1836, em que levando
allerada a lista dos vice-presidentes foi elle demittido em'5 comsigo os preparatorios necessarios partiu para Lisboa,
de novembro de '1863. onde chegou com 59 dias de penosa viagem.

Quando appal'eceu a guerra contra o governo do Para- Matriculou-se em outubro do JIlesmo anno na escola me-
guay, era o dr. Barreto commanclante superior da guarda dico-cirurgica, e depois deam tirocinio de seis annos, em
naCIOnal, e corno tal ofJereceu-se ao prasiuente d'então o que teve a felicidade de ser elogiado pelos seus professores
desembargador Ami.Jrosio Leitão da Cunha para ir no cam- e amigo de alguns, fez acto granue e solemne no dia 10 de
po da guerra pagar o seu tributo á patria. novembro de '18!f2, e foi plenamente approvado.

Com enthllsiasmo acolheo o presidente tão patriotico of- Seg!liu pouco' depois para Paris, e ahi ouviu e praticou
ferecimento, e o incumbiu de organisar uma brigada da com os grandes mestres, em cujos IhTos havia estudado, e
guarda nacional, composta de 2 batalhões, o que fez com não lhe sendo passivei alcançar o grão qne ambicionava,
muitos tr.abalhos, mortificações, contra~iedades e desgostos, visto como exigiam mais tempo do que podia dispensar, li·
porem no dia 5 de agosto de '1865 partiu d'aqui a' brigada mitou-se a frequentar os bospitaes, amphiteatros e aulas, e
entre as acclamações -da população, quê dizia o adeos da retirou-se para Bruxellas, ogde depois de '14 dias successi
despedida a tantos bravos no meio de multiplicadas de- vos de provas conseguiu doutorar-se em medicina e ciror
monstrações de apreço. gia no dia 5 de agosto de 1.843. Duranle esse tempo ser-

Depois de ter commandado algumas brigadas no 2° corpo viu de operador ajudante no instituto opblalmologico, e col
do exerci lo em operações sob o comman~o do general vis- laborador particular do jornal de OccMlistica conjuntamen

. conde de Parlo-Alegre, grave' moles tia ~ obrigou a inter- te com o dr. Florent Cunier.
romper seus sacrificios e em ,14 de fevereiro '"de 186i aqui Tendo tocado a meta dos seus desejos, embarcou para a
chegou, sendo como todos viram, recebido com muitas ova- Bahia afim de reconhecer os seus djplomas, e apenas sal-



398 MED MED

tOll foi rocebiLlo por uma commissão medica presidida pelo 82 pag.-Segunda edição, lbi, typ. de J. M. oC. Frias 1866
dr. Jonatbas Abott, que por parte da escola de medicina o 8° de 85 pago •
vinha sandar e o[erecer os seus bons serviços, de confor- Instrucção l1ant o tral,ameuto do chofera-mo1'bus lJe10
midadc com o aviso recebido do' governo imperial, do que methodo homreopathico. Maranhão, typ. do P1"ogresso 1862.
ainda hoje se acha penhorado, COfJ;lO por vezes nos tem eon- O livro dos meninos, ourso elernel1tm" de inst'ntcçào pri
fessado. ma1"h~ vaI. 1. ~ Exercicios de pronuncia (contendo Hi2 pag.)

Em 24 de maio de ,184.4. achava-se de v01ta entre os se- -VaI. 2° segunda parte: E.te'rcicios de leif'ura, terceira
us, e de então até boje tem aqui exercido sua profissão. parte: E(J)e'l'cicios de memoria (contendo 28lf pago Maca·

Em 8 de setembro de 1.8Di cnsau-se com a exma. sra. nbão, typ. de n. de Mattos '180ft· gO)-Segunda ecliccão em
D. Haimnncla Aureliana Gaivão. um só volume, lbi, typ. do Frias '18G5, 8° de 367 pag.-

Em agosto de ·1862 abriu a primeira casa de sande que A primeira edicção foi de mil exemplares, e a segunda de
aqui houve; o numero dos doentes' foi extraortlinario, che- seis mil.
gou a 88 e'ounca teve menos de 32. Depois installaram-se Codigo m'lmicipal ria I'ClInata munioipal da capital da
mais duas, e via-se obrigado a recbar a sua em j;:meiro de prouincia do lUaranhiio, ou repertorio das leis, ;Jvisos,or·
1869 com o prejoiso de 2:8l30aOOO rs. dens, instrucções, etc., relativas às camaras monidpaes, e .

Em principias do' corrente anno foi nomeado capitão ci- com especialidade á de S. Llliz do Maranhão, Maranhão, typ.
J'nrgião-mór dQ estado-m;Jior da guarda nacional do munici- de B. de Maltas. 1866 8° de 500 pago
pio da Icapital e depois inspector i'nterino de saude publi- Collaborou com os drs. Fauio Alexandrino de Carvalho
ca, e no principio de sua vida medica foi vereador, sup- Reis, e Alexandre Theopbilo de Carvalho Leal na rl:)dacção
plente da camara municipal, e do juizo d'orphãos e juiz de do Progresso, jornal politico de 1.8'1·7 a 18,)0, publicando
paz. ahi a traducção cios romances Q'uitança á meia 1I0ite, e

Raimundo José Faria de Mattos.-Irmão do antecedente. lUendigo Neg1'o de Paulo Feval, e os ftlysterios da lnqui·
Seguia os mesmos e tu dos. Foi cirurgião tenente do 1° ba: siÇãO por Fereal. Em '1865 redigia, de collaboracão com
talhão da reserva da guarda nacional ela capital, medico da os drs. Antonio Henriques Leal, e Francisco de ~Jello Cou·
Santa Casa da Misericordia, membro de muitas sociedades Linho de Vilheoa, outro periodico a Conciliação; e por si só
litterarias e scientificas, nacionacs e estraogeiras, muito pe- em 1.858 o Diario do iJfa1·allhão.»
rito e geralmente estimado. Accrescentamos apenas, que quando appareceo entre nós

Falleceu em 1.855. a propagação da medicina homreop;Jthica, o dr. Rego foi o
Antonio Rego.-Lê-se no Dicr:ionario bio-biblio{j1"aphico, primeiro meLlico, que n'esta proviocia atloptou este syste-

já citado, o seguinte: ma de corar.
nach;Jrel formado em medicina pela universidade de Co- Publicou a tradnção do JOàOSÚlho, leitura para meoinos,

imbra, membro fundador do instituto litterario maranhense, por Charles Jeannel, '1808, typ. de B. de Maltas. 80 de
e sacio bonorario da gabinete portuguez de lr.itura. Tem 306 pago
exercido na sua provincia varios cargos de eleição popular, Por graves incommodos de sua saude em '1869 retirou
taes como o de deputado á assemblé~ legislativa provincial, se para Lisboa ooele reside com sua familia exercendo asua
etc. Nasceu na cidade de S. Luiz, capital do Maranhão, a arte. ,
H de ;Jgosto de 1820. É ioegavel que o dr. Rego foi sempre om dos mais dei:li·

Tem publicado as seguintes obras: cados e fervorosos apostolas da educação da mocidade, que
Almal'w/c pO/Jular, mercantil e industrial e scientijico escrevia e publicava seus eSGriptos não por ospecnlação

do blaranluio para o anno de~)184.8. Maranhão na typ. do mercantil e sim convicto de que prestav.a <\ sua patria um
P·rogresso 1. 8lâ , 8° de 220 pago bom serviço, e que não se pode escrever sobre instrucção

Almanak do Ala;ranhão para -1849. (2° anno.) Ibi, n;J publica sem citar-se o seu nome. _
mesma typ. 184.8, 8° de 206 pago José Ricardo Jauffret.-Nasceu em 23 de dezembro de

Bibliotheca dramatioa; theatro mor/enw, Mt6ranhão, typ. 1823 n~esta capital, onde fez os seus estudos preparatol'ios.
de f C. M. da Cunha Torres ,1853 e '18M, 4.° Sahiram Recebeu o gráo ele bacharel em .Iettras no collegio real
doze f81helos mens'aes de cerca de 36. pag., cada um, con- de Marselha, de bacharel em ciencias phisicas na faculrl.a·
tendo as traducções das seguintes peças theatraes; Gaspar de de sciencias de Montpellier, e de doutor em medicina
{[auser, Clara Harlow, o Ccwalheiro da Casa Venne/ha, na de Paris, em 19 de agosto de '1848, titulo, que reco·
e Casal das giestas, Alademoiselle de Belle-Isle, a Estllla- obcccu na faculdade medica do _Rio de Jaor.iro no aono se
gem da VirfJem, Simào o Ladrào, Os Dmts Se1Talheiros, guinte.
os Orl1hãos da porta de Nossa Senhora; o Jogador: de bi- C;Jsou-se a 8 de f~vereiro de '1853 com a exm. sra. D.
lhm'; o Casamento do Gaiato de Lisboa (precedido do 1'0- Maria Leticia Quadros, qoe falleceu em \) de abril de '1870.
trato e biographia do actor José Jacintbo Uibeiro, e seguido É cavalheiro da imperia o~dem da Hos::! POI' serviços
de vaudeville. Estes dons fazem um par, traducção do dI'. prestado~ na extincta escola agricola, e professor de pbiloo

Antonio Henriques Leal.) Os Vestidos Br'ancas traducção sopllia racional e moral no /yceo mal'anl:iense: foi membro
do mesmo. da antiga junta de bygiene publica, e medico do As)'lo de

R'udi'mentos de geoY1'aphia., para uso das escolas de ins- Santa Thereza desde sua fundação até sua transrcrencia para
trucção primaria. Ibi, na typ. de B. de MaLtos 1862, 8° de o Recolhimento.

..
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João 'Ignacio 'Botelho de Magalhães.-Do legitimo coo- talba, e quel' nos hospitaes de sangue, elle se portou com
soreio do capitão João Botelho de .Magalhães nasceu o'esta tanta energia, stlngue frio, pericia e caridaúe, que mereceu
Cllpital em 18 de março de HH9. ser elogiado cm O".dem do dia, e depois condecorado com

Depois ue haver aqui estlldado prepara to rios, feJ.i para o habito da imperial ordem ·da Rosa por decl'eto ele -t7 de
Li hoa frequentar a novissima escóla meLlico-cirurgica, e al1i janeiro lle 1866.
recebeu o titulo de medico-cirurgic~, e depois indo ptlra Tantas fadigas roubaram-lhe a saude, porem só abando
Piza recebeu o gráo de dr. em medicina, que confirmou pe- nau o seu pedo de honl'a quando já não poLlia mais traba
rante a facul(larJe medica ela BalJia em 184.3, . Ibar, e quasi obrigado por ordem superior recolheu·se ao

Regressando ii sua patria escolbeu a cidade d'Alcantara Rio de Janeiro, anue foi inspeccionàdo pela Junta de saude
para n'ella fiXai' sua residencia, e abi alem dos anJuo de- militar, e depois reformado no posto de capitão.
I'eres de sua profissão, qlle elle sempre soobe exercer com GI'avemenLe doente, e conhecendo proximo o fim de sua
lodo o zelo e c:lriúade, OCCUPOll ·tambem cargos policiaes, viua, quiz morrer na sua patria, porem não realisou seos
sendo depois eleito L1epntado provincial. desejos, porque a bordo do vapor, entre a Para!Jyha e o

Convidado, e com muito bom partiuo, pelos habitantes Rio Grande do Norte, expiroll sendo ouvido de confissão
da cidade ua Parnahyba, no Piaul1y, mudou-se [1ara ILI, onde pelo seu companheiro de viagem o revm. sr. padre Pelinca,
foi muito estimado, occupando tambem cargos policiaes, e que paI' sua expontaneidade mandou desembarcar o corpo,
sendo rlepois eleito depotado provincial pelo partido con- e sepultai-o no cemiterio da cidade do Natal, onde dorme
serl'ador, sob cujas band.eir<ls sempre militou. o somno eterno longe da patria, de sua filba, de SelJS pa-

Casou-se "IIi em ~~O de abril de 18~3 com a exma. sra. rentes, e de seus amigos, que tanto o estimavam pelas suas
D. Anna Senllol'inba de Salles, filba do neg')ciante matricu· excellentes qllalirlades.
lado o coronel João José de Saltes. Tolentino Augusto lVIachado.-Natural d'esta capital, aqui

Por decreto imperial de 27 de dezembro de 1854 foi estudou preparatorios, e depois seguia para Li boa com
nomeado capitão cirurgião-mór do commando superior da destino á escola merlico-cirurgica, onele estudou e recebeu
gu~rda nacional da comarca c.Ia Parnahyba, e por outro de- o gráo de mE'ilico-cirurgião.
crelo ue 8 de fevereiro de 1855 foi condecorado com o ba- Casou-se em Lisboa com a exma. sra. D. faria Joanna
bito da ofllcm ue Cbristo. Telles de Malbeiros, pertencente á mais alta aristocracia de

Resolveu mudar-se para a cidade de S. Luiz, capital da Portllgal.
provin.l:ia do Maranhão, e por isso pedia llemissão do pos- Regressando fi sua patria, aq'.Ji principiou a exercer a
lo, que occupava na guarda nacional da Parnabyba, o quo medicina, depois esteve por muitos annos em Vianna, d on
realisoll em '18;)8, sendo nomeado depois segondo cil'Or- de mndou-s~ para a capital, tendo occasião de ser nomea
gião-alferes do corpo de s:Jude do exert:-ito por decreto de do capitão cirurgião-mór do estauo maior da guarda nacio
24 de agosto de i8i59. nal, e como tal foi chamado para fazer .parte da Junta de

Designada a pro\'incia do Piauby para n'ella ler exercicio, sauue militar, indo acompanbar até o Rio de Janeiro, na ad·
foi para a Therezina, onâe serrio com tal zelo e lleclicação ministração do dr. Lafayete Rodrigues Pereira, um contin
que foi elogiado em Ordem do dia pelo Assistellte do ajo· gente de soldados com de"tino á guerra contra oParaguay,
dante general do exerdto, quando deu-se a sua, remoção pelo que foi depOIS condecorado com o habito de cavallei
para Maranbão, 'lOde este\'e constantemente empregado nas re da ordem da Rosa.
visitas do quartel, ou como encarregado do hospital militar. E cre\'eu uma Jiemol'ia sobre a febre amarella, que rei-

No hospital ora muito a siduo, zeloso, e tão dedicado, nou em Vianoa, e outl'a sobre feb1'es paludosas.
que ahi pa.sava moitas horas do dia, como tivemos occa- É sacio da sociedade de 'scieocias medicas de Lisboa, e
siao de presencial' pois n'esse tcmpo, como elle, eramos do conselbo de salubridade da Bahia.
~mbem medir,o militar. FalleceOlJo soa esposa, passou a segundas ilopcias na \'il-

Era muito brando, attencioso, hODrado, modesto, o obre la do A.rary, e boje re ide na cidade da Granja, provinr-ia
ludo dotado de muito bom senso. _ do Ceará.

Teve o desgosto de perder em 9 de outubro de '1864 Antonio dos Santos Jacintho.-Natural da cidade de La-
sua esposa, que elle amava estremecidamentc, legando-lhe rangeirtls, na provincia de Ser;gipe, nasceu em 3 de maio
duas tilhinb;Js, uma que falleceu em 30 c1'essu' mesmo mez, de 1827.
eou!r'a qne ainda vive sou os cuidados, verdadeiramente Fez seus' estudos mcdico~ com moita distiocção, sendo
paternaes, de seu tio e tutor o desembargador Antonio Fran- até premj~do, na cidade da Babia, onde doutorou-se em 2
cisco ue Salles. de dezembro de 18;)2, depois de haver sustentado Q vita-

D'abi em diante o dr..Magalhães tornou-se melancolico, li mo na tl1ese, que eSl:reveu em latim, assim formulada
triste, e inteiramente desanimado: appareceu porem a guer- « úl/m vera est, vilaüs ali. O1'ganica doclrína.»
I'a' do-Brazil contra o governo do Paragua), acordou elle Escolhendo esta provinela para exercer sua profissão,
~o letlJ31'go em que jazia, e a seu pediuo segllio logo para aqui chegou a 27 J~ julho de '1853, e foi fixar s,ua resi-
oRio Grande do Sul acompaubando a brigada commaodada dencia na villa de S. Bento. '
pelo general Mena Barreto. . A,hi casou-se a 5 de fevereiro L1e 18~õ com a exma. sr'a.

Assistio a vados combates, c quel' na arriscada posiÇão D. Dulcina Ferreira dos Santos Jaciotho e atllrando todos
de acom[1anhar os soldados nas trincheil'as e linhas de ba- os incommodos inberentes ao exercicio da medicina no in-

meco Vt. I-50.
,
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terior da prQvincia demorou-se abi até julho de 1869, quan- tajosa pelo SI', F, Sotero dos Rei, éI qual sabiu tamfJcm
do procurou esta Cilrital onde actualmente reside. reproullzidil na Revista trimestral do Instituto, tomo XXIX,

É medico do corpo da policia, da cadeia publica, do sel'- de pago 40i:> a 4H>' _.
viço dial'io da guarnição, interino da Santa Casa da Mise- É tambem sua a ú2trnducção que precede a llistoria da
ricord ia e commissario vaccinador da freguezia de N. S. da lnclependellcia do f/Jarctnhcio, pelo dr. Luiz Antonio Vieira
Victoria. da Silva.

Pertence ao corpo de reserva da guarda nacional, como Foi de 18;58 até reverei 1'0 de <J. 861 rlJelactor ela jornal
capitão cirurgião-mór do município de S: Bento. politico a ]mlJrensa, que sabia no formato ele folio, impres·

Thomaz Wright Hall.---Natural d'esta capital, filho do so na typ. do Progresso; dê Março de 1861 até dezembro
medico inglez de que já tratamos. NaturalisrJu-se cidadão do mesmo Ilnno reeligiu o P'rogresso, outro jornal politico
inglez e segue a religião protestante. de ql]e já fôra Collaborador cm 184,7 i;Í 1S!k8: passou depois

Educou-se na Escossia, doutorou-se na universidade de á redigir o pztMi,ar.!o'l' iJJa,Tanhense, 0864 e I8ô5). Eco·
Edimburgo, e é licenchdo pelo real collegjo dos cirurgiões mo collaborador escreveu na folba politica a Conciliação
tambem de Edimburgo. (1856 typ. ele L C. M. da Cunba Torres) jnntamente com

Em I8i:>2 nós o vimos perante a faculdade de medicina os drs. Antonio Rego e Francisco de Mello Coutinho de\i·
da Bahia sustentar tbeses medicas, e assim reconhecer o Ibena; e nos jornaes (itterarios da provincia. Archivo, Ra·
scu titulo. V1'sta Universal iJlaranhense, e Jornal de Instrucção eRe·

Recolbendo-se :l Maranhão principiou a exercer a medi- creio.»
cina e cirurgia, tendo ido ao Ceará por occa<;ião do cholera- A esta resenba accrescentamos o seguinte. lla dois annos
morbus prestar' os auxilias de sua arte. pouco mais ou meno', d?s ·11 boras para o meio dia, indo

-Lê-se no Dicciona-rio bio-b1'blz'0.1raphico do sr. Inno- Antonio Henrique vi- itar um doente sem cuidar dos ardo
cencio Fruncisco da Silva, sabio e pacientissimo Jittel'ato res do sol foi ameaçado d'u1l1a congestão cerebral na rua
portuguez, o se.guinte: dos Remedios.

Antonio Henrique Leal.-Doutor em medjcina pela facul- Mal te\'e tempo de recolher-se a uma L)uitanda, outr,'ora
dade do· Rio ele Janeiro, sacio correspondente do in~titu- casa de residencia do sempre lembrado delegado de policia
to historico-geograpilico do Brazil, da socieuade das scien- João Gomes Claro, e ahi indiGaodo elle mesmo alguns soe·
cias medicas de Lisboa, ela sociedade auxiliadora da indus- carros, de prompto lhe foram admioi.strados, e ainda pau·
tria nacional do Rio de Janeiro; sacio fundador do instituto de vil' com seus proprios pés até sua residcllcia.
litterario maranbense, bonorario do Gabinete Portuguez de Ouvindo o parecer d'alguns collegas, deixou suas occu·
Leitura; e da Associaç,ão Typograpbica Maranhense; depu- pações, eJoi c1escançar em llamac<íl:a.
tado á ass('mbléa provincial da sua provincia em -1856, 'e Poucos dias gOSQU elle d'esse ocio, sendo atacauo mais
presidente da camara muoicipal da cidade de S. Luiz, etc. franc~mente pela segunda vez, e depois de uma lucta de

Nasceu no Hapecun't-mirim, provincia do Maranbão, a 24 mais de seis mezes, entre a molesti:J, que so ostentava re·
de julho de '1828, sendo filbo de Alexandre Henrique Leal belele, e os cuidados de seos collegas e de Sl1a extremosa
e de D. Anna Rosa de Carvalbo Reis,-na Revista trimes- familia, resolveo-se ir para Lisboa, ooue ainda esta a vurse
tra1 do instituto, vo1. XXIX ('I866j, a pago 40'~, vem a seu em clima estrapho recobra a saude que estava perdida, o
respeito uma noticia biograpbica. braço esqueruo e quecido, e. a perna do me mo lado, que

Be!.aton'o ácerca rio cemiler'Ío publico do Maranhão, na mal se arra tava então apoiado em auxilio extranho.
typ. de 1. C. M. da Cunha Torres 185i:>. 8° Cesar Augusto Marques.-Na cielade (le Caxias nasceu o

Da grippe (epUemia ora reinante no. Maranhão) Ibi, typ. dr, Cesar'Allgllsto Marqiles, no dia 12 ele clezembro de 1826,
do Progresso 1858. SO. - no Largo do pôço, oode seu venerllnuo pae o sr. Augusto

Cartas sobre a chimica pelo dr. Justo Liebig; trac111ziclas José Mllrques tinha uma botica.
do francez. lbi, typ. do Progresso 1859, 8°. Seu pae era natural das CalJas ela Rllinha, no reino de

Apontamentos estc~tislicos da prooincia do iJlaTanhão. Portu~~l, e sua LDão D. Feliciana Maria Marques era Caxien·
Servem de. sllpplernento ao Almanak administrativo etc. elo se.
Maranhão para 1860. Quando tinha dois annos ele idade veio para acapital d~s·

E mais tem no Almanak de 1862 uns estuuos agricolas; ta proviocia, em companbia de seus progenitores.
e no elo anno de 1864, sob o )itulo de provincia do Mara- Aqui estudou primeiras lettras com o professor Antonio
nMo, uma noticia geograpbica, estatistica e bistorica da pro- Joaquim Gomes Braga, que tinha escóla no bairro do Des·
,'incia. e um Catbecismo agricola. No de 1868: Principaes terro, defronte do muro do convento das Mercês; era ho·
slIccessos da pro\"incia do Maranhão desde o descobrimeo- mem inteUigente e amante de sua nobre profissão.
to 'att} os nossos dias. Principiou a estudar latim com o conego Joa't]uim José

Noticia acerca da vida e obras de João Francisco Lisboa. Sardinha, e por morte de~te continuol1 com o cidadão Fran·
Contem ccm pag., e serve de introdócção ao tomo -lO da cisco Pedro Nolasco, e alioal com o UI'. Domingos Felician·
collecção das obras d'aqnelle c1istiocto maranhense, das no Marques Perdigão, tendo sido o prim.eiro estudante, que
quaes o sr. dr. Leâl foi cor(ector e annotador, Com respei- se matriculou no collegio de- N. S. dos Remedias, por elle
to a este seu traballJo historico, acha-se a pago 7l!5 do to- fnndado, e ahi tambem fez os seus ,estudos nas linguas fran·
mo IV das mesmas obras uma~apreciação summamente van- ceza e ingleza, e-em aritbmetica, algebra, geometria, e pbi·
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losophia rac.ional e moral, de que prestou examés pnblica- «honra de vêr o meu nome tres vezes proposto para pre
mente, sendo no dia 30 de dezembro de '184·3 «premiado «mio, e duas vezes laureado.»
solemoemente pelo bom desempenho dos seus de\'eres.» Por esse tempo havia se tlesenvolvido muito o gosto, nos

Destinado ao estndo da mellicioa, no dia -10 de maio ele nov9s doutores 7m medicina, de pertencerem aos corpos de
{8Vl a bordo lia brigLlé-escuna Leôa seguiu para Li boa, saude dg exercito e de marinha, e o governo.. que desejava
onde, depois ele peno a viagem, chegou no di;) 20 de ju- reformai' u pessoal d'elles, procurav" por meio de artigos
nho, indo residir na 1'ua da prata n. 174,3° andar, J, ,em publicados no Jornal do Com11lercio chamara si esses neo
Gasa de um :lmigo e conipadre de seu pae, o sr. José lier- pl1ytos da sciencia medica.
nandes Bastos, cujo nome é de proposito aqui c,itado para Cesar Marques, ou por esse motivo ou por causas pura
se poder manifestar seotirncntos de gratidão á memoria mente particulares, como o de já ter família á seu cargo,
d'elle. visto se harer casado na Bahia em '19 de setembro de 1850

Em Lisboa se cJemorou até 1° de julho, quando emhar- com n. Maria Joaquina Regis, e correr-lhe o dever de pro
CDlI-se a borda da Basra-Noro Viajante-com destino <.i cllrar meios pal'a mantel-a, julgou ser-ll1e de muita vanta-,
Figlleira da Fóz, onde !'\omente chegou no dia H> uupois ue gem fazer parte do corpo do exercito, e para isto n6 dia 3
pessima viagem, qlle obrigou a uma arribada, com'o mas- de janeiro de 1854 a bordo d'o vapor lmperadm' derigiu
lro grãnde quebrado, a Cascaes e a outra depois a Peniche. se ao Rio de Janeiro, onde r,hegou no dia 7, e á vista das

No dia oH) n'um peqlleno barco subiu o rio Mondego, certidões dos exames, dos setls premias, e do seu com
em direcçã,o á cidade de Coimbra e no seguinte pelas 4 e portamento, garantido com palavras muito lisongeiras n'um
meia boras da tarde desembarcou no Cáes da ]Jante, e foi attestado passado pôr doze dos seus lentes, dignou-se Sua
residir n'l1ma ca a junto a Cn'ÍL'ersídade. Magestade Imperial conceder-lhe a graça ele o nomear alfe-

N'esse mesmo mez prestou, no Cal/eg'io das Arfes, parte res do corpo de saude do exercito por decreto de 30 de
dos exames de [Jreparatorio" e em outnbro oresto, e sendo Janeiro do mesmo anno.
em todos apprcr.aclo plenamente matriculou-se na faculda- Foi designada a provincia do Maranhão para n'ella servir
de de pl'iilo ophia, como "oluntario, e na de mathematicas, como assi tenle do delegado do cirurgião-mór do exercito,
como obrigado, e 11'essa qualidade estudou até o segundo e para esse fim sahio do Rio a bordo do vapor Guanabara
anno, {845 a 18í-6, porom a[Jparco6ndo a revolução popu- no dia ,15 de fevereiro, e aqui chegou a 28 do mesmo mez,
lar, conhecida na hi toria com a de::;igna~.ãlJ de illaria da entrando DO dia seguinte em exercicio.
Fonte, fechou-se por orelem regia a Universiuade receben- Em 7 de mârço de 1855 orrereceu-se para tratar gratui
~n todos os estudantes intimação ue se retirarem de Coim- lamente os Edncandos artifices, por lhe merecer muita sym
bra dentro de 4·8 horas. • pathia essa casa, de que tinha sido um dos bemfeitores seu

Foi forço. o obedeoer, e regre ou a Lisboa, e abi se de- respeitavel pae.
morou até .1 0 de a1:)ri I de 1847, em que se emlJarr,oo a bor- Apparecendo pela pl'imeira vez a cholera-morbus no Para
do da galer" !Vnva Allrom com ullstino a S. Llliz, UO Mnra- I'eso\veu 9 governo aqui crear um lazareto de obsen'ação na
nhão onde chegou no dia 30 do mesmo mez e anno. Poota d'Areia, sendo o dr. Cesar Marques escolhido para

Ademora da terminação da guerr~l e pe lidos seus fize- seu -director, cargo que exerceu durante quatro mezes. e tãl)
ram com que eu pae o manda se estudar na Faculdade de a coo-tento do presidente, que o nomeoo, o dr. Eduardo
medicina da Bal1ia, e para isso d'aqui sabindo no dia oH) de Olympio Macharl0, que elle, já qllasi a bater às portas da,
novembro de 18'/.8, a bordo do vapor São. ebastião, cl1e- etemidade, em sua ultima Ordem do dia de ,12 de agosto de
gOll ii capital da lli:ihia ás li baras tla noite de 2 de t1ezem- 1855, sob n. 30, disse quê «lhe resta"a falar em ultimo
bl'o d'esse mesmo anno. caso, porem como para tornar por isso mesmo mais salieo-

Não sendo admíltitlos os exames, que fez em Coimbra, tes e reparados os rele"antes serviços, prestados no lazare
por ser Ilaiz estrangeiro, em março do <lnno seguinte pres- to de observação da Ponta d'Al'eia pelo mui bab:J cirurgião
tOll novos exames de [Jreparatorios, e approvado plenamente alferes do corpo de saude do exercito dr. Cezar Augústo
em todos ll1<1triculou-se no 'Í o anno medico em .j 8~9, e COI)- Marques, que ti grande som ma. de conbecimentos profissio
cluill o curso em '1854., recebendo o grau de doutor em naes, qu~ tem apresentado para o bom estado d'aquelle la
medicina no dia 18 de dezembro, depois de ha ver susten- zareto, reune os mais elevados sentimentos humanitario ,
lIldo em 29 de novembro, como tl1ese, uma 111'eve JJlemo- endo o primeiro, que, sem trepidar, se apre cotou na bre
ria sobre o clima e mole.slias mais (re'7ttentes da p7'ovin- cha para repellir o inimigo commum, que tão feroz se no
ria do 1I1aranhão. antolbara.»

Asua ,'ida academica acba-se resumicl:.l n'estas palavras, Foi esta ;j unica recompensa, que recebeu dos trabalbo ,
quee (',reVCll a pago 'I;) de sua TI.ese. «Aqui deP9sito no re· desgostos, e injo:;tiças, ql1e experimentou d'alJl em diant>
«mate de minha vida acatlemica as minhas despedidas à illl1s- n'e se cargo .tão espinboso!
«Ire Faculdade de medic.ina ua Bahia, a quem me apre entei Determinando o mioisterio da guerra, qne d'aqui seguis
«ó o' sem coisa alguma, que me fizesse recommendado na e para a capital elo ÀmaLOnas uma companhia do 5° bata
«I'ida qne ia encetar. Desconhecillo de todos os meus mes- Ibão d'infantaría, foi desigoado para acompanhai-a, e lti se
etres invadi os nmbraes da Academia, e hoje que os deixo, demorar :Jté segunda ordem.
elel'o o coração bem cheio de saudades e de gratidão, e :)e No dia 12 de dezemhro de -ISÕ;) seguiu com es a tropa
cO contrario succedessc, nfio saberia eu de certo aquilatar a a bordo lIa' vapor Tocantins para a capital do Pará, onde
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chegou no dia 14, e a 20 do mesmo mez a bordo do vapor nio Candido da Cruz Machado, então na presidencia, foi no·
Rz'o IVe.(Jro seguiu para Manaus, onde clesembarcou no dia meado mem1.n'o interino da commissão d'hygiene publica"
25, depois d'uma viagem muito trabalhosa e cheia de mor- e por esta escolhido para exercer o cargo de seu secreta·
titicações. pois desenvolveu-se a cholera a bordo e fallece- rio,
ram 4 soldados. N'esse mesmo anno, no mez de agosto, foi incumbido

Luctava tambem essa capital com a cholera-morbus, e pelo presidente o crlnselbeiro Benevenllto Augusto tIe Ma·
com a febre palludosa, afllbas crueis em sua invasão, desen- galhães Taques de ir á villa do Rosario tratar d'uma epide·
volvimento e fim.. mia de febres'paludosas, que então reinava, merecendo seus

Existiam abi então dois medicas militares o dr. Antonio serviços menção honrosa no relataria, que elle apresentou
José Moreira, e o dr. Ayres de Oliveira Ramos, muito do- á assembléa provinciul, «alem de ser louvado pela maneira- ~

ente. porque desempenhou essa commissão,» por officio de 22
O presidente mandou o dr. Moreira para Serpa e outros d'esse mesmo mez,

lugares mais proximos, .e deixou o dr. Cesar Marqlles in Casou-se pela segunda vez com D. Rita ir:liJquina Cba,ves
cumbido das visitas diarias ao quartel e ao hospital rnililnr, em 1:2 de setembro,
nomeando-o ainda, em 22 de janeiro de 1856, pal'a exer- Em fevereiro do anno seguinte, o delegado do cirurgião·
ceI' interinamente o cargo de commissario vaccinaclor pro- mór do exercito maodou·o inspeccionar a enfermaria mili·
vincial e de provedor de saude do porto. \ tal' de Caxias, e ahi se aclJando foi ao com mandante da guar-

O director da instrucção publica, então o mn. o conego nição requisitada pelo presidénte elo Piaull), então o dr.
Jgaquim Gonçalres 'd'Azevedo, boje bispo de GO)'élZ, em 29 João José d'üliveira Junqlleira, a idél do dr. Cesar M.arqtlJJs
d esse mesmo mez o incumbiu da regencia da ccideil'a pu- ti capital d'essa provincia, onde se achava a enfermaria mi·
blica de aritbmetica, algebra', e geometria, e acamara mu- litar sem medico.
nicipal em 25 de fevereiro o escolbeu para eu medico de Obedecendo seguiu para abi, onde demoron-se até janei·
partido. 1'0 ele 1860, tendo tambem exercido o cargo do lente subs-

Destituiu-se dQ todos esses cargos-quando por ordem de tituto das cadeiras de P c.lasse do lyceu por nomeação do
12 dejaneiro de 18156, do ministerio da guerra, então a cal'- presidente, já citado, c.om d3la de 26 de julho (le 1858.
go do exm, sr. duque de Caxias, teve de regressar a Ma- Recolhido outra vez a Maranbão. em sua capital recebeu
ranbão. a patente pela qual dignou-se SuuMagestade-Imperial pro·

O coronel Ignacio Corrêa de Vasconce]]ôs, corno com- rnovel-o em 23 de setembro de -1857, a segundo cirurgião·
mandante das armas da provincia, em Ordem do dia, sob tcnerlte do corpo de saude, a que pertencia.
n. 1'13, de 29 de março, dando sciencia creste facto êÍ guar- Remo\'ido pouco depois para a cél'pital rlo Pará, seguiu
nição «declarou em bonra á verdade, qne o comportamento sen destino na noite de 5 de agosto a bordo de vapor To·
do segundo cirurgião-alferes do co·rpo de sande do exerci- cantins.
to dr. Cesar Augusto Marques no serviço dessa prOvillcia Do dia 9 em (liante principiou' a fazer o serviço medico
se tornou digno de louvor pela sua promptidão e zelo no militar na guarnição da cidade de Belem.
desempenho de todas as suas obrigações militares, em que Apparecenclo porem urna epidemia de febres pernidosas,
só, a braços com a terrivel epidemia desenvolvida ultima- (jue estava ceifando muitas vielas na cidade de Cametá, o
mente, se prestou ao serviço dos contingentes, da enferma- presidente do Pará então o exm. sr. Angelo Thornaz do A·
ria militar e civil, accumulaclas com a de provedor de sau- maral incumbia-o de ir n'qllella 10clllidarJe prestar os ser·
de, e medico urtico de toda a população atacada na capital.» viços de sua proGs:ino, o que comprio partindo no dia 28

Pelos serviços, que pl'estou ao~ cboleric'Os, não qniz re- de outubro, e desde o dia seguinte principion logo a sua
mllneração pecuniaria, corno se prova coro nm attestado pas~ arrlua e fadigadora taref;l, obtendo depois mui agl'adml
sado em 9 de outubro de i8S0 pelo vice-presidente"então corn[Jeosação nos IOll~ores, que recebeu em 27 de no\'em·
em exercicio, o dr. juiz de direito Manoe1 Gomes COlTêa 1.11'0 da camara municipal, e em 4. de dezernbl'O do pl'esi·
ue Miranda. dente da provincia «satisfeito pelos bons. serviços que preso

No dia 30 de março, á meia noite, deixou Manaus e a tau n'essa commissão.)l
bordo do vapor Tabafhtga partiu com destino á cidade de Já cansado e désgostoso da vida militar por tres vezes
Belem, oude chegou no dia 5 do mez seguintB, no dia 7 solicitou sua demissão ao govel'llo'imperial, e felizmente
seguiu no vapor Tocantins para Marllnhão, e aqui desem- obteve-a por d'cI'eto de 30 de novemhro, tornadn eITecLil'3
barcou no dia 9. no Purií em 2fdo mez seguinte, partindo 00 uia immedia·

Reas umiu o seu cargo de assistente do cirurgião-mór to a bordo do vapor Cn~zeiro do Sul para Maranhão,
do exerc:ito, e por decreto de 30 de julho de 1856 foi no- onele chegou a 27.
meado provedor de saude elo porto da capital d'esta pro- Li\'re da penosa vida militar, começou elle a exercer 3
vincia. sua [lron~são, descaoçando de Sllas fadigas no estudo da

Em '12 de novembro d'esse anno passou pelo profundo I)istorin patria e na com[Josiçãã de varias obras liltel'arias,
desgosto de perder sua consórte, embora os cuidados e de- de que ainda teremos occasião de t.ractar.
dicação de quatro medicas, que combateram os seus sof· Em 7 de outubro de 1861 [1e10 presidente, o major do
frim(:ntos. - corpo de engenheiros DI'. Francisco Primo de Sousa Aguiar

No dia 1.2 de janeiro de 1857 pelo commendadol' Anto· foi nomeado para exercer o cllrgo de medico da lJl'o/J'incül,
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Greado' pelo art. 27 da lei provincial II. 60!), do ~H de ~c- Lonhecimento pela acertada ~scolha do referido facullntil'o,
lembro d'essfl mesmo aono, o qual occupou até 17 de ju- que compenetrado ele sua elevada mls. ão, foi incansal'el 00

nho de 1864 quando foi exLiocto. desempenho de seus deveres, ganbnndo por isso as mais vi-
Em 20 de dezembro foi por este mesmo presidente tam- vas e sinceras sympatbias da população.» (Vicie Iury-asszi..)

bem escolhido para fazer parte, conjnnctameote com os srs. Aproveitaodo a occasiüo o commeoelador Leitão da Cu
doutores José da Silva Maia e João Francisco Corrêa Lenl, nba incumbio·o -de promorer a inda dos guanlas nacio

. de lima cõmmissão medicn pnra cuidar oos meios de probi- naes designados para o serviço, e graças ao patriotismo dos
bir-se a invasão da febre ama)'ella, que então reina\'a na Tbe- officiaes e soldados da guarda nacional do Tur)'-assú e do
rezina. Cururupu poude trélZe~' 93 guardas naciooaes, que os apre-

Em setembro de 1862 o presidente da provincia, o con- sentou ao vice-presidente, então em exercício, o tenente-co
selheiro Antonio Manoel de Campos Mello, o incu~biu de ir rouel José Caetano Vaz Junior, bem como um memorial elas
3villa da Victoria, no Mearim, soccorrer {JS pessoas então necessidades, que j ulga\'a mais urgentes n'essa viII::!.
accommeLlidas de febres perniciosas, e lIe tal forma desem- O presidente t::Joto se satisfez com o desempenho cl'essa,
ponhou essa eommissão, que o referido conselbeiro, em of- r,ommissão, que em 3 cle m:Jio «agradeceu-lhe essa prova,
lioio de 6 de outubro «o louvou pela prestesa com que sem que elle dava do interesse, que tornava pelos negocias pu
mnis gratiOcação alem de seo ordenado (de medico da PI'O- blicos.»
l'iocia-83~333 meosaes) satisfez essa commissão, e corres- Falleceodo em 28 ele julbo d'esse mesmo a[IOO o dr. Jo
deu aos desejos da prejdencia.» _ sé Miguel Pereira Cardoso, que exercia aqui o cargo de

Creando o exm. rvm. sr. D. Luiz da Conceição Sarah-a, commissario vacl:inador provincial, foi o dr. Cesar Marques
muito illo trado e virtuoso Bispo desta diocese, o eminario nomeado interinamente para substitnil-o no dia 3,1 pelo
de N. S. das Mercês, foi em 5 de fevereiro ele 1863 nomea- presidente o dr. Lnfayete Rollrigues [ereira, nomeiaç,ão,
do medico a'esse tão importante corno util eSlabelecimento que se tornou eITcctil'éi pelo gOVErno imperial por decreto
dn cducação da mocidade. de UI de setembro dp, 1866.

Ocommendaelor Ambrosio Leitão da Cllnha, como pre- Como \'accinarlor tem illo por varins \'czes vacciua)' nas
sidenle lia provincia, o nomeou em 3 de agosto de '1863 te, freguezias ele Viobaes e de S. Joaquim do Ba(;aoga, e nas
nentc-cirllT'gião uo batalhão n. 1 ela resen'a da guarda oa- villas do Rosario, Icatli, Arary, Victoria e Tnry-assú.
cional do município da capital, precedendo proposta do te- Tomaodo conta do governo da provincia como 1° \-ice
nellte-coronel do mesmo corpo, então o exm. sr. dr. Fre- presidente o dr. Manoel J:.lOsen Ferre!ra, foi em 27 de
derico José Correa, e n'esse mesmo posto, a seu pedido, agosto de i866 cbamado para fazer parte ontra vez da Jun- 
roi traosferido por port::lria da presidencia da provincia de ta de saude militar.
Hdíl jlJnbo ele ,1860 para 020 batalbão da mesma guarda. Foi em seguida mandado em commissão especial ás vil-

No mez seguinte fOl por esse mesmo presidente incum- las do Icató e Rosario in peccionar e animar ,a vinda de
bido de ir à pO\'oação elo Axixá, 00 municipi'o do Icatú, guardas nacionae , com destino á campanba, e graças ao
nccudir ás pes oas atacadas pela variola, e foi o seu proce- zelo e dedicação do officiaes e praças trouxe comsigo r.res
dimenLo em relação a esta commiss50 approvado por offi- cido numero de guardas.
oio de '18 do referido mez. Em 9 de fevereiro de -1867 foi pelo presidente o dr. An-

Lendo cm um dos ns. do jornal raiz, que a companbia tonio Alves de SODza Carvnlbo nomeado para exercer inte
de aprendizes marinheiros se achava sem medico para tra- rinameote o Ingal' de medico da casa dos educandos artill
lar dos sens doentes, offereceu os serviços de sua prons- ces, que exerceu até ,15 de janeiro do 'anno seguinte «sen
são ao capitão rio porto e rle fragata Acbillcs Lacomb, que lo-lhe agradecida a maneira digna de elogios, por que de
em i3 de julho de -18M se dignol] acceital-os. sempenbou os deveres inberent8s áquelle emprego) por of-

Yemlo-se o Br::lsil obrigado a declarar guerra ::Ia ominoso ficio de 18 do mesmo mez do coronel Raimundo Jansen
go\'cl'l1O do Paragui.lY, como cirllrgião-tenente da re erva foi Serra Lima, director d'aqlJella casa.
odr. Cesar Marques, em ,18 de fevereiro de 1865, cbama- Tendo de mandar para a côrte o exm. sr. dr. Franklin
do a serviço da guarnição pela presidencia da proviçcia, e Americo ue Menezes Doria um grande contingente da gaar-_
incumbido das visitns diarins no quartel e ás praças fóra da oa('.ional, e recrutas para o exercito e arma(ia, e sendo
d'elle, cargo ele que foi destituidn m -17 de outubro de necessario nm medico para acompanbal-os, oITereceu-se o
1865, quando o dr. Luiz Miguel QlIadros se o(ferecell para dr. Cesar l\Iarques, e d'aqui partindo Hm ~H de junho de

,exercei-o gratuitamente, como proprietario da casa de sau- 1867 a bordo do vapor Paraná cbegou ao Rio 00 dia 4- do
de Previdellcia, onde se recolbiam, ara tratar-se, os so'l- mez seguinte.
dados, qlle elle julgava doentes. Vide hospital miMar. Hegre s:mdo uo vapor Tocantins a Maranhão, onde che-

EI1l 7 de abril de 1861> ainda o exm. sr. cJ'r. Leitão da gou no dia 27 de julho, foi em 20 do mez seguinte Domea-'
Cunha o incuml1iu de cuidar de grande numero de pessoas do lente interino da cadeira de bistoria universal do semi
alncarlas de febres pernidosas na villa .do Tury-as li, para nario de N. S. d::ls l\1ercês pelo reVOl. cooego, go\"ernador
onde seguio a bôrdo do varar Gurup.lJ no dia -12, e quari- do bispado durante a ausencia de S. Exc. Revma. que então
do se recolbeu ;\ capital, depois de finda sua commissão, a tin!Ja ido ri Europa.
camal'a mllDicipa\ d:essa villa em ollkio de 22 do dito mez Em 3-1 de outubro foi contractado, por ordem do coose
se dirigio ao mesmo exm. SI'. «maoifestatldo seu intimo re- Iheil'o AITooso Celso, corno ministro da marinha, para ser-
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vir, como Inedico, na companl1i'a d0 aprendizes marinheiros, para fazer o 'Serviço medico da guarnição, de que foi dis·
o que dllrou até -l!.., dê setembro do anno segninte. pensado em 7'de janeiro de '187'1 por se julgar incompali-

Em 28. de março de 1868 o presidente da provincia. en· vel esse lugar com o seu contracto oa compíl'ohia de apl'en·
tão o dr. Antooio Epaminolluas ele Mello, nomeou-o para fa- dizes marinheiros.
zer parte l1'uma commissão, qne tinha por fim incumbir-se No dia 8 de janeiro ue 1870 o <Ir. Braz escolhell'o para
de élL1quirir collecções de madeiras do' Brazil afim de serem medico dos eUllcandos artil1ces: em ii de fevereiro S. Exe.
remetLicla para Paris em quantidades sullicientes para es- Revma. nOl11eou-o para lente cle matllcmaticas elementares.
tudos inclustriaes visto a favoravel acceitaç.ão, qlle ali tinham no seminario de N. S. das Merc.ês, e em H) do mesmo mez
ellas eocontrado. o dr. Braz encarregoll-o interinamente do cargo de prove·

No dia -tO de julbo' foi pelo -(0 vice-presidente em exer- dor de 'saude do porto, sendo confirri1ado por decreto de
cicio o dr. Janseo Ferreira nomeado para servir de exami- 18 de maio d.e '1870.
nador d'estatistica commercial no concurso, que l1ia ter lu- A D de janeiro de -187'1, precedendo proposta do ins-
gar na thesouraria da fazenda. pector da instrucç,ão publica o dr. Luiz Antonio Vieira da

Pela Orrfe!n do'd/à da presic1encia, n. 6, de 26 de agosto Silva, foi nomeado dplegaLlo litLerario da freguezia de ~.

de '1869 foi dissolvida a Junta ele saude militar ele que fa- S. da Victoria.
zia parte, em cumprimento do a\ iso do ministel'io da guer- Cre::melo-se no semioario de N. S. das Mercês LIma cadei·
ra de i3 do referido mez. ra de Historia especial clà Brazil e grammatica philo ophica

O desernbargndor Amhrosio Leitão da Cunha em,1) de da lingua portugueza dignou-se S. Exr:. R\"ma. no dia ~ de
outubro nomeou-o supplente do delegado IiLLerario do i O fevereiro transferil-o para a regeocia d'eI13.
districto da capital, que exerceu até dezemb.ro por ter pe- Obras ptl.blicadas.-Ainda freqt1Critava o 4,0 anno medi
dido c consegUido demissão. , co, qu<mC!o por c fl elhos do sr. arcebispo ün Bahia, o \'e-

Em 2 de janeiro de .,1869 foi pelo mesmo exm. sr. no- nerando e sabio marquez de Santa Cruz, t.raLluzio do fran·
meado consultor da Saota Casa da Mi ericordia, e pela me- ce? uma importnntissima obra intiluLada-Provas da exis·
sa administrativa foi escolbido para mordomo da casa dos tencia d'OUt1'O mundo, {wu{cv/as sobre a natul'esa, hisla·
expo.tos, cargo que exerceu tambem no anno seguinte por ria, lJhilosophia e religiãO, a qual foi impressa na BalJia,
havor sido reconduziJo em '17 de dezembro pelo exm. sr. typ. de EpiphaniQ Pedrosa, '1852. 8° '1-19 pago
dr. Draz Florentino Henriqu~ de SOUZ3, de saudosissim3 ConqJ.tlstas da ReligiãO Ch1'istit por M. V. Robert, tra·
memoria. duzidas do francez. Babia', Iyp. de Epipbaoio Pedro a,

Em (\3 de fevereiro aind3 o exm. sr. clellembargador Lei- ,1852.
tão da Cunha o nomeou examinador d_e historia do Brazil lJreve memoria sobre o aI ima e molestias mais {regueI!-
no concorso, que teve lugar na tbesouraria de fazenda, tes ela 7Jrovínaia do iJ'larall/tão, in folio de 1(3 pago Babia,

Tendo de tomar assento na assembléa provincial, de que typ. de Epiphanio Pedrosa.
era muito digno membre, o cidadão Tbemistocles ,da Siha llmana!c' histórico de I(?'mbranças úrazileiras, 1° armo,
MacieL Aranb:l, lente da cadeira de rhetorica e geograpbia 8°. 1861, Maranbão typ. de J. M. C. de Frias.
do seminaria de N. S. das Mercês, para sobstituil-o foi o Al'/J1anak de lemÚrCtllçaS bra:,ileiras, 2° anno. 8°. 1862,
dr. Cesar Marques nomeado por S. Exc. Rvma. em i O de Maranhão, typ. de J. M. C. de Fr·ias.
junho. 'Brel'e 1I1emoriu sob1'e a intror/ucção (ht t'accíl1a em Ma·

Em ohe'dieocia aos avisos do ministerio da marinha de 1'Clnhcio; 8°. '1862. Maranhão, typ. oe .T. M. C. de Frias.
29 de janeiro e '11 de maio foi em ·15 de junho de 1869 Apontamentos' PCt1"(( o Diccionan'o historico, geograplti
contractado para servir nos navios de guerra do terceiro co, topographico e estatístico da prr)/)1'l1cia do A/aranhão,
districto naval, e serviu até 22 de abril de i87ü, quando em 4·°. ,1864. M:lranhão, typ. de J. M. C. de Frias.
na ftrma do aviso do mioisterio da marinha de 17 de mar- O revm. sr. conegn dr. Joaf]uim C3etano Fernandes pj.
ço d'esse mesmo anno foi encarregado do curativo dos obeiro, erudito e iocnnsavel 'l° secret:Jrio do in tituto histo·
aprendizes marinbeiros. rico e geographico do Brazil, em s~ssão do, mesmo, no dia

Em 20 de novembro S. Exc. Rvma. ao conceder-1he a 16 de junho de 1865, offel'eccl1 e:,13 obra como prclI'a para
demissão, que pedia, de rnemlJro da commissão reedifica- ser o dr. Cesal' Marques adrnittido ao grcmio dQ instituto,
dora da igreja de S. José do Desterro, por j~l se acbar a como seo soei o cOl'respondent I

obra acabada, «agr3deceu·lhe os relevantes serviços, que Sllgeita a proposta a uma commis ão, compo la dos 51'S,

pre::tou a tão importante obra, e o 'zelo que sempre o ani- Manoel Ferreira L3g0S, Agostinho Marques Peruigão Ma
mou no rapido progresso da mesma, que de sobejo reve- Ibeiros, e dr. Manoel Duarte Moreira d'Azeveuo, em 7 tle
Iam os sentimentos de religiosidade, que alimentam-lhe o julho apresentou e t::l seu parecer' favoravel, e sendo subo
coração.» Vide Dester"1'o. . mettido ú c1isCllssão foi aprovado, e por isso proclamado
. Cinco dias depois ,foi pejo exm. sr. 111'. Braz nomeado socio correspondente, em sessão de 4, de agosto, pelo pre·
para com outros medicas fazer parte de uma commissão sidente da mesma .3ssoci3Ção o exm. sr. visconde de Sapu·
afim de examinar a posição dos cemiterios publicos ém re- caby. (Vide Revista 1'rirncl7sal do Instituto lJistorico, "01.
lação :is fontes do Apicum. de 18135.)

Em 20 de dezembro foi por esse mesmo presidente cha- Almanalc de lembl'ãnças ú/'côleiras, 3° anno. 11868, so,
mado outra yez, como cirurgião-tenente da guarda nacional, Maranhão, typ. de B. de M3ltos.
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,1 meus filhos ou os {r'ufos de vom e.1JI'mplo, leitur{l parCJ Em 7 'de àezembro ele '1830 nasceu em Chu9ui aca, na
meninos, paI' Prospero Blancbard, e por elle traduzido do Bolivia, porem boje é cidadão francez adoptando como sua
francez. 1\laranhão, 1869, typ. de A. P. Hamos d'Almeida. a patria dos seus progenitores.
80 de -165 pago . Daqui partiu para a França, e é bacharel em leLtras desde

Segunda edic(:üo da mGsma obra. i 870, ibi, com estam- {84.8, bacharel em sciencias physicas e naturaes desde {850,
pas coloridas. - e' dou Lor em medicina desde -1854, sendo todos esses gI:áos

Deixa tambem a seus filhos uma obra manuscripta inLi- academicos conferidos pela uni'.ersid:Jde de PCJriz.
tolada-Alinha vida, oode mioucio. amenLe lhes coota moitas No decurso dos seus esLudos medicos concorreu, e foi
occurrencias de sua existenci::l, as luctas que teve na, im- aprova(l,o com a nota de-um dos primeiros discipulos dos
prensa, a' accusações injustas, odio as, e calumni::ldoras, bospiLaes de Pariz.
que solfrcu, juntando os jornaes da epocha, expondo as Em 1855 perante a faculdade de mediciné! do Rio de Ja
causas verdadeiras, falsas, ou suppo La , que deram nasei- neiJ:o sustentou tbese para reconbecimento llo seu titulo
menta a eSSiJS questões, e não julga desnecess;Jria, anLes medico.
3consclIJa a touos, que façam o mesmo, mormenLe .tendo de Regressando a Maranbão, onde se tem conseryado desde
"ireI' n'uma terra, onde é muito commum quando se quer 1855, foi nomeado cirurgião da Santa Casa da Misericordia,
m3n.~ar os individuos quebrarem-se sepulturas e com im- cargo qlle exerceu por dez annos e ainda boje exerce, e é
piedade revolverem-se cinzas de mortos, e trazei-as II pra- o unico medico e cirurgião do bospiLal tl0rtugnez desde sua

. ça publica para se renovarem accllsações injustas, feitas ou- funuação. Desde 1862 que é membro correspondenLe da
tr'ora a varios cidadãos. Sociedad~ de Sciencias meuicas de Lisboa.

Condecorações.-Por carta regia, escripta no paço de Ma- Casou-se em 29 de novembro de 1857 com a eXDJ." sr. a

fra cm 15 de julho de -1865, dignou-se o sr. D. Luiz I, rei D. Isabel Maria Bf'l)ce Barradas.
de Portogal, nomeai-o caval1eiro ela real ortlem militar de N. João Francisco Corrêa Leal.-Nasceu nesta cidade em 2
S. Jesus Christo lIattendenelo ao merecimento liLLerario, que de outubro de ,1827. Fez os seus es~ud(ls medicos na uni
havia manifestado em varias oura, de qlle era atlctor, e versidade de Coimbra, eos concluiu em julho de 18<>6, e-abi
aos scr\'iços, que no desempenho ele Slla profissão tinb::l l'ecdJeu varins premios e distincções. Conferiu o seu gráo
feito graLlliLamente aos portngueze desl'alielos residentes defendendo Lhose perante a faculdade de medicioa do Rio
Da cidade de S. Luiz do Maranhão. D de Janeiro em dezembro de f 8uG. Regressando á sua pa-

Par decreLo de 3,1 de outnbro foi-lhe concedidél por Sua tria casou-se em 12 de fevereiro de 186-1 com sua prima a
Magcstade o Imperador licença para acceitar, por ser estran- exm."sr." D. Rita de Cassia Leal. Fez parte da Jonta de hy~

gei I'a, essa distincção honorifica. giene publica d'esLa cidade. É socio honorario do Atheneu
Em 19 ue fevereiro de 1868 Slla Magestade o Imperador Maranlleose, e lente de philosopbia no seminario episcopal

onomeou cavalleiro da imperial ordem da Rosa «aLLenden- de N. S. das Mercês.
do aos relevantes serviços que cn relação á g~erra com o Luiz Miguel Quadros.-Principiou a estudar medicina na
Paragoay pre tou em Maranhão.» Bahia, e conduiu seos estudos no Rio dp, Janeiro.

Associações l1'ftemn'as e scíenlifica , nacionaes e esfra.l1- Nomeado cirurgião (j'armada, a seu pel!iuo foi demittido
geiras, (z que perfence.-Achava-se ainda estudando o seu pouco tempo depois. .
sexto anno medico quando em ,18 de outubro de 1854 foi Recolbendo-se a Maranhão em 1859 aqoi dedicou-se a
Domeado socio correspondente ela sociedaue auxiliadora lla cirurgia, sendo nomeado cirurgião da Santa Casa da Mise
indu tl'i<l nacional, do Rio de Janeiro. • ricordia. Alem deste en(;argo foi provedor de sande, medi-

É membro correspondente da Sociedade de sciencias me- co dos educandos, da companhia de áprendizes marinhei
dicas de Li uoa, Cl8(7) do ALheneo maranhense, 0860) do ros e do- corpo provisorio.
Atheneo ra~aeDse, ela Sociedade de beneficencia luso-mara- Casou-se em 1862 com a exm." sr." D. Maria Tberesa Ta-
Dhen e, (186/) do I~ tituto historico e geographico rio-gran- vares Belfort, que falleceu em 2 de abril ue 1868.
densc, llo Tn tituto historico e geographico da Bahia Cl863) Foi o fundador ela egunda casa de saude, que hou\'e
dillmpúial academia de medicina do Hio ele Janeiro ({SM) n'esta capital, sob o nome de Previdencia.
do InstiLuto historico, geographico e etbnographico do Bra- Tem o gráo de cavalleiro ela ordem da Rosa, e em prio
zil, do InsLiLuto litLerario mal'anhense (1865) do Conserva to- cipios de f870 reLirou-se para o Para, cm cuja capital re
rio dramalico ela Babia (1866) da Manumissora 28 de julbo side.
(1869) do ln titulo archiolúglco e geographico alagoano e Fabio Augusto Bayma.-Nasceu na capital do Maranhão
daUnião catholica do Rio de JarJeiro Cl870.) em 1° de outubro de 1839.

É sacio honorario da Real sociedade humanitaria do Por- Doutorou-se em medicina no dia 30 de novembro de -1863.
lo (1858) tio Instituto archeologico e geographico pernam- No anno seguinte foi nomeado medico da Santa Casa da Mi
bocano (1863) e da Sociedade harmonia maranhense Cl869) sericorc!ia, lugar que ainda hoje exerce.
çsocio benemerito aa Real ociectade bumanitaria '1° de de- Por fallecimento do dr. José Miguel Pereira Cardoso foi
zembro, composta por cidadãos portugllezes, residen!es em nomeado pelo presidente dr. LalIayete Rodrigues Pereira,
Maranbão ('1867). - in pector interino de saude publica, o que foi depois con-

AJI'ol1s0 Saulnier de Pierrelevée.--Filbo do dr. Paulo Sa- firmado pelo governo central. .
uJDier de qne já fallamos. Occupou por algum tempo o posto de tenente-cirurgião
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do .1 0 batalhão da guarda nacional ela capital, de qu'e se ele- regresson á sua patria onele principiou a exercer a slla pro·
mittiu. . I1ssão, e hoje resille em Guimarães.

Ultimamente roi contractado para servir como medico na Consta-nos, q~e pretende retirar-se para' a provincia do
companhia de aprendizes marinheiros. Paranú.

Casou-se em IBM com a exm. a sr. a D. Luiza Augusla de Augusto Teixeirà Belford Roxo. -Nasceu n'esta capital
Brito Té.lles. em 10 de maio de 1843.

Em rcverciro do corrente anno por 'graves incommodos Doutorou-se em medicina na faculdade do Rio de Janei·
de sua saude retirou-se para Lisboa em busca de alivio ou 1'0 ém -1867.
extincção de sua molestia. Partiu para a Europ:l em abril de 1868 é voltou em

Torquato Augusto Pereira Rego.-Nasceu ,i {fi de dezem- 1860.
bro de '1838, seguiu para a Bahia em janeiro de 1857 af1m Seguiu para a campanha contra o Paraguay em agosto de
de estudar preparatorios, e matt'iculou-se na escola de me- 1866 e voltou em re\'ereiro de 1807.
àicina em 12 de marçQ.. - Reside n'esta capital, onde exerce a SUá profissão.

Doutorou-se em dezembro de ·íSG3 e cbegou a e. ta ci- Alem d'estes exerceram suas profissões no interior da
dade em janeiro ue '1864-. província o's seguintes.

Foi nomeado cirurgião do bospital da Santa Casa tia Mi- -1\0 Codó..
sericordia em -1861., e no, mesmo anno foi tambem nomea- Fernando Antonio Leal Junior.-Natural d'esta prol'incia,
do tenente-cirurgião do 10 batalhão da guarda nacional e1'es- onde rez seos estudos preparéltorios. SCgLliu para o Rio de
ta cidade. Em i86t> foi ao Rio de Janeil'o designado pelo Janeiro em '184·3, depois de harel' rrequenlado ahi a faclll·
governo da provincia para acompanhar a brigaria da guarda da.ele de medicina, e sustentado uma Dissertação sobre a
nacional, qne d'aqui marchou em defesa da honra nacional hypocollrll'ia em 4 de devembro de 18í9-l'ecebeo o gl'ftU

nos eampos do Paraguay. Em 27 de jnlbo de '1867 casou- de doutor.
se com a exm. a sr. a D. Arcbangela Angelica de Camargo e No anno seguinte regresson á soa patria, e (;sGolbeu p~ra

Silva, e el1') setembro elo mesmo anno foi nomeado tenente- a sua resielcncia a villa do Godá.
coronel command<lnle do 3.° batalbão da guarda nacional Foi por eleição popular eleitor de parocbia e rereador,
da villa cio Paço. e por nomeação provincial subdelegado cI~ policia e sapo

Foi designado pelo dr. A. Eparninondas de Mello para as- plente do juiz mnnicipal.
sumir o commaí1do superior da guarrla nacional d'esta ca- Em J8õ2 residiu em Caxias como medico contratado para
pital em i869, e continuou no mesmo commando na vice- a enfermaria militar, que ahi havia.
presidencia do dr. Jansen Ferreira. Casou-se com uma ele suas primas, irmã do dr. João

Nas presidenéias dos drs. Leitão ela Cunha e Laffayete Francisco Corrêa Leal, e boje é \'iuvo.
olfereceo sens serviços medicos, como cirurgião do corpo Murilo Mendes Vianila.-Filbo legitimo do capitão Ho
de policia, e ahi esleve durante 11 mezes, sem remuneração DOriO José "iann3 e D. Raimuoda de Mattas Vianna, Da-ceu
alguma, e qUílodo houve verba para cirurgião d'esse ines- na cidade de Caxias em principios ue -1840.
mo corpcr foi nomeado outro porem com vencimentos. Estudou os seus preparatorios parte em Caxiag, parte

Exerceu os lugares de commissal'io vaccinador parochial, n'esta ciuade de S. Luiz, no collegio de N. S. dos Reme·
e medico' da cadeia, sem retribuição. dios. Foi para a Babia em 1863. Matriculou-se em março

Seus interesses o obrigaram a deixar o exercicio da me- de '186ft. E ladou n'essa faculdade o '10 e 2° anno medico
dicina, e depois de residir no ihtel'ior da provincia' á freno ~endo em ámbos oprovado: seguiu para o Hio de Janeiro a
te de seus estabelecimentos de lavoura, incommodos de sau- continuar n'cssa côrte o seu curso medico.
de o coagiram a retirílr-se para a Europa n.o uia 9 de abril Estudou n'e sa Faculdade os 4. ultimas annos, ahi casou·
de 4870. se, e doutorou-se em dezembro de 1869-scooo approl'ado

Já re.gressoLl felizmente bom, e acha-se boje outra rez ·no plenílmente em todos os ànnos.
interior entregue á vida de .lavrador, que somente deixà Resiue na villa do Codó, onde es á exercondo a sua pro·
quando é cbamado para prestar a algum enfermo os soceor- fissão, e roi nomeado commissario racdnador municipal.
I'OS de sua profissão, os qLlaes não nega a pessoa alguma -Em Ca.xias.
como medico caritativo, intelligente e cavalheiro mui dis- Gil Gomes Frojõ.-Cirurgião que uhi exislia em -1817, e
tincto. depois de muito velho ahi falleceu.

José Joaquim Franco Valle,-Natural do Maranbão, e Joaquim José Santiago.--Da mesma epocba, que depois
doutorado na faculdade de medicina do Rio de Janeiro em de muitos anMs com sua familia retirou-se' para Pernam·
1864. buoo.

Foi em segutda contratado para servir na proviucia do ManoeI Joaquim Ferreira.-Ahi se estaheleceu em 18·IS
Paraná como medil'o da colonia civil elo Assunguy, campos- e retirou-se para Lisboa no anno de '1825.
ta de allemães. Francisco Antonio Firmo.-Cirurgião que ;:tbi casou-se no

Terminada esta com missão que durou um anno, recolbe- anno de -182G e fallec.eLl em '1868.
ge a cidade da Coritiba, onde casou-se em de julho de '18G5 Luiz da Rocha Ramos.-Cirurgião, que al1i casou-se em
com a eX01.:l Sl,.a D. Anardina Leticia Brandão, ahi esteve 1827 !3 falleceu em ,1869.
até ·19 de agosto de 1869, e no fim d esse mesmo anno Em dirrerentes epocllas nessa cidade, esti\'eram tamuem
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José Antonio Teixeira Pinto.-~irurgião militar que abi todos os seus preparatorios e seguiu para a Bahia em janei-

falleceu. 1'0 de 18e>8.
Gabriel Ploesquelequc.-Dr. em ,medicina que d'ahi se Matriculou-se na faculdade de medicina d'essa cidade em

rotirou para o Rio. ! 5 de março de 18t>8; n'ella estudou e foi approvado pIe-
José Joaquim de Miranda.-DI'. em medicina pela uni- namente no seu primeiro e segundo anno medico.

versidade de Coimbra. ahi se casou, e depois falleceu na Seguiu em principias de 1860 para o Rio de Janeiro, em
rJlpital aspbixiado por submersão dentro d'um pôço, vic- ~uja faculdade de medicioa estudou os 4. ultimos annos, nos
lima de uma casualidade, ou de um ado de perversidade, quaes foi sempre approvado plenamante.
achando-se ainda hoje esle facto iovolvido em densas tre- Nas ferias do 1)0 para o 6° anno entrou em concurso para
I'as. o lugar de inLerno de c1inica medica dessa faculdade, o qual

João Nunes de Campos.-Em ·1820 e lantos foi estabe- exerceu durante o seu 6° anno, sendo lente de clinica me
lecar-se aqui o dr. em medicina João Nunes de Campos que uica o exm. sr. dr. Valladão, hoje barão de Petropoles.
em Portugal, sua paLria. tinha sido capitão-tenente, e cim!'- Oc.cupou o lugar de interno do hospital de Misericordia du
gião-mór de commissão d'armada durante a gllerra penin- côrle durante 11- annos.
sular. Serviu como interno e director da casa de s:mde de

Era muito b;Jbil e caritativo n;J sua profissão, e homem S. da Gloria no Rio de Janeiro no seu ultimo anno.
muito honrado pelo que sempre mereceu a confiança de Doutorou-se em novembro de '1863 na faculdade de me-
lados os Caxienses, que aiuda hoje se lembram d'elle com dicina do Rio de Janeiro.
saudo as recordações. Casou-se no Rio com urna snr.a maranbense, que falle-

Falleceu legando a sua familia, em cujo numero como, fi- ceu em Caxias,
lhos se contam os distincto$ drs. João Nunes de Campos, e Em principias de ,1864 regressou á sua prorincia.
Joaquim José ele Campos da Costa de Medeiros e Albuquer- Foi nomeado em -1865 e serviu interinamente durante W
que, pequena fortuna, porem um nome de que elles se ar· mezes o lugar de inspector de saude do porto desta ci dade.
gulham, e com razão. de possuir. Serviu durante dous annos corno vaccinador na cidade de

Era sacio correspondente da Sociedade de Sciencias me- Caxias.
dicas de Lisboa, da Sociedade PharmacelJtica Lusitana etc. Seguiu para a Europa a aperfeiçoar·se nas materias de

Eugenio Bottentuit.-Filho da Franc:,a, apenas concluiu sua profis ão em abrjl de ·1870.
seus estudos na faculdade ele medicina de Pariz, onde re- Lá e lava quando a Prussia declal'ou guerra á França e
ceheu o grau de doutor, veio para esla proviucia, e fixou elle alistou-se entre os medicas, que tinbam de seguir as
ePl 1840 a sua resiclcncia em Caxias, onde se demorou até aguias imperiaes ao campo da batalha.
18W. Prisioneiro em Sedan, acha-se hoje na Prussia.

Luiz 1I'Iuniz Barreto.-Natural da provincia da Babia, on- Gentil Pedreira.-Nasceu a 25 de janeiro de '1839, em
de estudou e recebeu o grau de doutor em medicina em Caxias, onde estucjou as primeiras leLtl'as; em maio de -1853
181S. entrou para o collegio do dr. Perdigão onde esteve até ju-

Estabeleceu-se na cidade de Caxias, onde foi incumbido ollo de 1855 a estudar preparalorios. que .abandonou. 'Em
da enfermaria miliLar, depois mudou-se para Alcantara, e '!859-casou·se com a exm. a SI'.2 D. Thomazia Corrêa.
afinal fixou sua I'csidencia na capital. sendo por essa occa- Em 1862 (setembro) seguiu para a cidade de S. Salvador
sino nomeado medico da Santa Casa ua Misericordia, cãrgo a5m de conLinuar 'seus estudos e conseguiu matricular-se
ete que exerceu aLé I'elirar·se para o Rio de Janeiro, e abi no Cllrso medico da faculdade dessa cidade em i864 e a
ja fallcceu. 29 ue novembro de 1869 uoutoroll~se, depois de haver de-

Julio Cesar Andreini.--Ua poucos annos ahi se estabele- fendido tbese sobre As indicações e cOlllra-indt'caçães da
ceu esLe cidadão italiano, hoje porem brasileiro adoptivo, u/'ufh'rolonúa inferlla. Em 1870 fixou Slla residencia em
ecirurgião· mór da guarda nacional. Foi commissario vacci- sua terra natal onde exerce a sua profissão.
nador municipal. de que foi demitlido quando se retirou Nunca occupou cargo algum á excepção do de vaccina
para a villa do Cururnpu. anelo tambem occupou o mesmo dor municipal, que exerce com muito zelo e dedicação. dig
cargo e senelo d elle Lambem destituido quando foi residir na de todo o elogio.
Da villa do Tury·assú. Em A/cantara exerceram alli suas profissões o dr. Con"-

Regressando pela segunda vez a Cax.ias, ainda hoje lá re- lantino de Mello Pereira, e cirurgião João Diogo Duarte,
ide exercendo a sua' profissão. cuja vida já narramos em seos competentes lugares.
Delbão Ferreira de Gouveia PImentel Bellesa.-Douto- Antonio Ferreira de Gouvêa Pimentel.-Era portuguez,

rou-se na e~cola de medicina m Babia. Foi segundo cirur- e cirurgião-móI' do regimento de milicias d'esta localidade.
gião do corpo de sande do exercito, e commissario vélcci- Como usasse de uma especie ç1e penteado, que as moças
nador parochial. enLão chamavam belleza, foi conhecido com a alcunha de

Raimundo Mendes Vianna.-Filho legitimo do capitão Bo- eintl'[j?'ão das bellezas, e com o correr dos tempos juntou
norio José Vianna e de D. Raimunda de Maltas Figueiredo este apellido ao seu nome proprio. Deixou grande descen
Vianna, nasceu em Caxias no dia 23 tJ,e dezembro de 1838; dencia, boje muito ramificada em toda a provincia. (Vide
entrou para o collegio de N. S. dos Remedios desta cida· JJlallacá.)
de (do dr. Perdigão) em pl'in,cipios de 1855, abi estudou João Franco de Sá.-Entre todos os medicas alcantal'en-

, Diec. Vt. I-51,
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ses era o dr. João Franco de Sá o mais antigo, pois nas- nente do corpo de sande do exercito, e n'essa qualidade
ceu no anno de 180 ~ da f~li~ união elo eoroDel Romual- serviu :Jqui na capital, onde pediu e obteve sna demissão,
do Antonio Franco de Sá e D. Estella Francisca Ferreira de Recolhendo-se a' S. Vicente FerreI' ahi entregou-se àvida
Sá. politica, pelo que foi juiz de paz, e eleitor ele parochia,

Como seu irmão, o di~tincto senador Franco de ~á, prin- presidente ela c;)mal'a municipal, e elepois deputiH.lo provin
cipiou de de mui tenros :Jnnos a mostrar muita inclinação cial, sempre propngnundo a favor ,gas ic1ei:Js liberaes.
ás leltras, e por isso foi cm idade propria enviado por seu . Casando-se em 2 de fevereiro de 1866 com a exma. sra.
pae á capit:J1 d'esta provincia, afim de estudar humanidades D. Elysia Anna ela Costa Ferreira, entregou-se á vida da la·
no collegio de mr. Derroe, unico que enLão ex istia em toda voura em seu engenho no districto d:J freguezia de Santo
a provincia. Antonio e Almas, onue reside.

A principio desejou seguir a carreira elas armas, e por José Thomaz Ferreira do Amaral.-Natural tle S. Vican·
'isso assentou praça de cadete e chegou até fi patente de ca- le Fen-er, er:J filho legitimo tle Simião Bernardo UI) Amo
pitão, em que preston bem bons serviços á boa ordem nas ral Abreo e de O" Mariana Francisca Ferreira do A01al'al.
agitações dos primeiros tempos ela nossa vida poblica. Estudou medecina na nni\'ersidude de Coimbra, onde re·

Partiu depois pa r:J França com intenç.ão de est,udar enge- Gebeu o gl'áo de bacbarel formacl° em 18H.
nbaria, porem conhecendo soa verdadeir:J yocação matl'icu- negre sando pouco depois ú sua patria, foi resitlil' na cio
loo-se n'oma dns suas escólas de medicina, e uhi recebeu o darle de Vianna, onde exerceu constantemente:J ~Ila proOs
gráo de dr. em medicioa. ~ão com pericia e carirlaLle, pelo que mereceu sempre a

Casou-se em Paris, :Jiorta estudante, com mademoiselle estima geral do poblico.
Caroline Adam, Hllla de mI'. Nicolas Adam, f]Lle era direc· Acompanhan.do seLlS parente na politica, foi c trcnuu, (;ll!'

tor do collegio Saiote Barbere, lima das casas de edocação bora muito moderado, chefe do pnrtitlo liber:ll, e na atlmi
'lOais antigas e mais importantes de Paris. nistraçlío do dt'o Franco Lle Sá exen;eu o Gargo de Llelegadu

MI'. Adam depois residiu na capit:JI d'esta proYincia, OD- de policia, e tomon assento em I84.7 na assembléa provin
de Fondou Hm collegio, sendo tambem lente de grego do cial t;omo om de sens membros, porem não chegou a us
Lycco maranhense. 'sistir ao encerramento da sessão porque fallecell victimo tle

Depois de haver I)el'col'rido alguns paizes da Enropa, re- tnbercnlos [Julmonare . '
colbeu-se à soa patria, e cm tão monotona e triste cidade Thomaz Ferreira do Amara1.-Era irmão do dr. Jose 1'110-
fixou elle a sua residenci;), até. quando, já gravemente do- maz, e Coomo elle nasceu tamhem em S. Vicente Foncr.
ente, procurou a capitíll, onde falleceu na m:Jnhã de ,17 de Da novíssima e~cola medico-cil'lJl'git;ll ele Lisboíl, que fre·
julbo de 1869, deixando em tenra idade dois filbos de seu qucntoll, recebeu o titulo' de rneclico-cirul'gico, e .depois
consorcio com a exma. sra. D. Maria Clara Fernandes. n'uma d<lS fucllldades medicas da Belgica obteve o gnio de

Como cidadão era honrado e estimavel, como-mediGo era dr. em medecina passando previamente pelos re~peMivos

habillissimo e caridoso, e por isso deficilmente será pre- exames.
ellcbido o \'acoo, que deixou, e jamais será apagacla a me- Heconhpceu afin:JI o seo titulo academico na Faculdade de
mori:J tlos importantes serviços, que prestou á terra do seu rnedecina da Bahia, onde foi npprovado plenamente.
nascimento. Residio sempre na villa de S. Bento, onde exerceu a sua

ManoeI Alves Ferreira Serrão.-Nasceu em Alcaulara no profissão com mnito bom conceito, especialmente na arte
dia 'l° de novembro de ,1833. cil'l1rgica, até fallecer em ·18rJ2 victima da febro ama·

Foi tarnbem discipulo cio dr. Perdigão, em cojo collegio relia.
estudou pl'epar:Jtorios, e depois foi frequentar a escóla de Leandro Augusto de Sá. -Natural de Alcantara, ajudou
mee]icina n;) Bahia, concluindo depois o seu curso na uni- preparatorios no collegio do clr. Perdigão, fretjuentou c
versidade de Ro tole, na Allemanba, onde recebeu o gráo dontorou-se na faculdade de medicina da Bahia em ,1850, e
de dr. em 7 de setembro de 1857. indo para Paris exercitar-se nos grandes hospitaes d'os a

Regressando fI_ Stla patl'ia casou-se em 4: de agosto de capital, ahi Falleceu na entre-\cspera de sua partida para
1862 com a exma. sra. D. Amelia Mariana Costa Fe·l'reira. Maranbão.

Fui nomeado segundo cirurgião do corpo de saude do -Em GUi71w1'ães:
exercito, de que pedio uemissão poncos mezes depois. Bemjamill Constancio Franco de Sà.-Natural de Aleno·

Fallec0u na c:Jpital da provincia a 7 de setembro de tara, egunc\o inFormações não mnito seguras, estudou tam·
1866, quando completava n'esse dia onze annos de sua 1'01'- bem humanidades no collegio do Dr. Perdigão.
matura. At;onselbado por \"oeação foi estudar medecina na Facul·

-Em S. Bento: • d:lde do nio rle Janeiro, e depois concluio o sen curso em
ManoeI Alves da Costa Ferreira.-Nasccu em S. Bento, 1853 na Babi:J.

I e estuàou 11llmanidades no collegio 'de N. S. dos Reme'dios, ExereBU:J Slla profissão em varias localidades do interior,
fundado pelo dr. Perdigão. e afinal Falleceu ha tres ou quatro annos, na cidade de AI-

Estudou, obte"e sempre muito boas notas cm $eus exa- cantara.
mes e doutoron-se em medecina na. faculdade da Dahia em Em Vial1na:
1855. . ManoeI Lopes de rvIagalhães.-Residiu [lOI' muitos annos

Pouco tempo depojs foi nomeado segnndo cirurgião-te- n'essa cidade onde casou-se, e ahi falleceu.
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Em h3bil, consciencioso, e honrado, pelo que foi sempre Á seu pedido foi em J829 reformado no posto militar,
muito estimado. que tinba, seodo 00 aooo seguinte bonrado com as mercês

ManoeI José BOfges.-Consta-nos que é formado na es- de fidalgo cavalleiro da casa imperial e dignilal'Ío eífectivo
cola de medecinada Bahia: ahi reside, deixando ba pautO da imperial ordem do Cruzeiro.
tempo de ser commissario vaccinador parocbial. Em J831 foi nomeado ins(Jector 9a policia de paz da fre-

-Em Villa-Nova da lmperatn"z: guezia da Sé de Olinda, corpo creadci pelo goveroo provin-
Antonio de Aguiar e Sílva.-Embreohildo o'e'stes deser- cial, e depois commandante geral dos guardas municipaes

los sertões vi\'e o dr. Aguiar em sua fazenda, vinte lagoas da mesma freguezia, e com parte d'este corpo atacou elle os
abaixo da séde d'esta villa, plantando algodão, e colhendo o sediciosos da sele112briwda, no arco do Bom Jesus, no Re
olco de cupahiba, cravo, castanha, e outl'O& productos de cife, onde perdeu, crivado de baHas de mosquetaria, o ca
suas ricas maltas. valia em que estaya montado. Em novembro d'esse mesmo
, asceu na villa de Cayru, da antiga capitania dos I1beos, ilnno o commandante militar coronel Antonio Borges Leal,

que hoje faz parte da proyincia da Sahia, LIa legitimo con- e os juizes de paz o nomearam commaodaote geral das for
~orcio do alferes Manoel (j'Aguiar e Silvi.l. (ele uma das mais ças estacionadas em'Olinda, por causa da sedição appareci
Dobres familias portuguezi.ls) e de D. Anna Maria de Jesus, da de novo no Recife, e foi depois louvado em Ordem do
(quinla neta de D. Sebastião Pontes, o fundador da villa de dia apelo acerto de suas providencias, patriotismo, e exem-
Cayrll, de cujo territorio era proprietario). piar copducta militar.1l

Manifestando desde a infancia muito amor ás lettras, seu Em 1832 entrou no Recife em combate contra os sedi-
pae destinon-o a essa carreira, e com tal aproveitamento, ciosos da abri/ada, e com o commaodante das armas San
que aos i 5 annos de idade fez exame publico de latim pe- tiago, e o então tenente-coronel José Joaquim Coelho, avan
rante o ouvidor, geral e corregedor da comarca o conselbei- çou pela ponte do Recife debaixo do fogo dos revolto:
ro Antonio da Silva Telles, e sendo proposto pelo respec- sos.
til'o profe SOl' para substituto d'essa caLleit'a foi nomeado Tendo frequentado, como ouvinte, por dob aonos a esco
pelo governo, e como exercesse esse lugar gratuitamente, la medico-cirurgica da Babia, não quiz [Jerdel·os~ e por isso
recebeu em remuneração o habito de cavalleiro da ordem contiouou em Olinda a frequentar tambem os estudos me-
de Christo, cm que professou a 2'1 de outubro de 1821. dico·círurgicos da escola de â1'urgia (la lIJisel'iCO'rd1'a, que'

Com supplemento de idade foi admittido a exame para seguia o plano estabelecido pelos estatutos de jO de abril
advogado perante o ouvidor geral e corregedor da comarca de 1813, sendo em 24, de outubro de 1832 pelo jnry me

.do seu na cimerJto o conselheiro Miguel Joaquim de Castro dico-cirurgico d ella approyado plenamente para o exercicio
~lascarenl111s em 1824., e sendo appro\'ado foi provido n'es- da medecina e da cirurgia, e como tal matriculado, depois
te ameio, que exerceu até ir estudar direito. do anno de pratica, a 26 de outubro do seguinte pela'res-

Creados os cursos juridicos seguia a frequentar o de pecliva camara entre os facultativos do seu muni,cipio.
Olinda, onde recebeu o grúo de bacharel formado em sci-Em i5 de setembro de 184.1 rec,ebeu na universidade de
encias sociaes e jurídicas em 9 de outubro de 1833, e de- Gjes~in, na Allem:mba, o grão de doutor em medecioa e
pois em 14 de setembro de 18,H o de dr. om direito civil arte obstetricia, e como tal nós, então secretario da Junta
ec~nonico na universidade de Giessin. de hygiene publica, por deliberação d'ella o matriculamos

Em Olinda ainda est~dante, tal foi o bom conceito que a tI de setembro de ,1857. .
por sua applicacão e estudos soube grangeé!..[ de sens mes- Depois de concluídos os seus estndos, coberto de lon
Ires, foi nomeado exominador do curso juridico, omcial- ros, que colheu nas armas e nas lettras, recolbeu-se t\ na
inlerno da mesma secretaria, e adminí traclor do correio patria, e foi nomeado juiz munidpal. cargo que já tinba
por nomea\ião provincial. exercido antes da lei de _1° de outubro de -1828, bem como

Até aqui temos considerado Aguiar e Silva, como omem- os de vereador, eleitor, juiz de paz e promotor publico.
Ic dado as Icttras, porem é neccssario aprecial-o por outra Tendo, quando estudante, promettido casar-se com a irmã
face muito interessante de sua vida a'esse mesmo tempo. de om seu collega e amigo, natural de Caxias, para dar

Proclamada a iodependencia, para a qoal concorreu muito cumprimen,to á sua palavra dirigia-se elle a esta provincia,
já com seus serYiços pessoaes e já por meio de importan- em cuja capital chegou na tarde de 4- de março de -1835, e'
las donativos de geaeros _de primeira necessidade, de di- 00 dia H> do mesmo mez seguia para a terra, onde estava
nhciro, e até com riais barcos competentemente tripulados sua noiva a exma. sra. D. Genoveva lriaéa de Mesqüita, com
âsua cusla para transportes durante o praso de seis me- quem desposou-se no dia 3 de maio.
zes, assentou praça dI) primeiro cadeLe como voluntario. Dedicou-se á vida de lavrador e criador de gado vaccum

Foi instructor de ordenanças no manejo d'arma de infan- e cavallar, porem como ficasse resitlí!1do em Caxias, abi deu
teria, e depois inspector commandante das forças, e pontos se ao exercício da medecina, e da advocacia, sendo em -13
fortificados da sua patria. ele julho de 183ti nomeado pela camara municípal provedor

Por estes e outros s81'riços foi em 1826 elevado a com- da commissão, que creou, para levar ao fim o edificio da
meodadol' da ordem de Cbristo e a tenente-coronel do ba- casa de caridade, e em 26 de janeiro do anno seguinte. en
talhão de caçadores D. -lO8 de 23 linha do exercito, sendo carregado da vaccina e sua conservação, cargos estes, que
lambem condecorad.o com a medalha de distíncção ela cam- desempenhou satisfactoría e gratuitamente.
paDha de illdependencia da Bahia. Á vista de seus serviços â provincia eSGolheu-o para
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membro de sua assembléa provincial durante as legisla tu- te Miguel Tnwassos de Lima, que chegou a ser Jerido em
ras de 18:18 a 1839 de IJ 84,0 a 1841. sua propria casa, e morto Domingos José Dantas, que esla·

Apparecendo em 1839 a revoluçTIp do Balaio, achando-se \'a á sua janella.
elle em exercicio na as 'embléa provincial apresentou·se lo· Para suffocal-a o presidente da Bahia nomeou-o oulra vez
go ao presidente da provincia ,então o dr. Manoel Felisardo deJegádo de policia, e conseguiu elle immediatamenle disper·
de Sousa e Mello,.que em [) de agosto d'esse mesmo anno sar e punir os sediciosos, reapparecendo a tranquilidade pu·
o encarregou dei expediente militar e da secretaria do go- blica.
verno no acampamento, e n'esta posiçã,) tão ele\ada como Fallecendo SU3 esposa, pouco tempo abi se demorou, e
importante este\'(~ ello no Icatú, em Caxia., no Piauhy, e em desejoso de admirar as' bellesas do suberbo Amasonas, foi
varias outras [Hl1tes arriscadas até 27 de março de 184"l, residir na proyincia do Pará, e ahi, avaliada a sua bella in·
em que pediu dispens3 do serviço militar cedendo todos teHijencia e seus profundos e variados conhecimentos, o
os seus soleios, /graLi fk<lções e mais vencimentos, que nun- povo o nomeou vereador da camara munidpal da cicladede
ca recelJell, a favor das despezas da guerra, alem do forne- Belem dDra_nte o qllatriennio de,1853 ~ IBM e ue Santa·
cimento gratuiLo, qoe mandou fazer em SU3S fazendas de rem ctt3 1857 a 1860, e n'lembro êí 3ssemblé3 provincial duo
farinha, arroz, e gado, o que tudo Ibe agradeceu com ex- rante a legisl3tura ele '18M a 18õ5.
pressões muito lisongeiras, em omcio ele 29 do mesmo O presidente da provincia o nomeou promotor publico da
mez, o dUCJue de Caxias, então presidente e eommandantc capit31, auditor de gnerra, vogal da jnnta de justiça, e.a ca·
àas armas, mara seu advogado: serviu por cinco annos, c sempre gra,

Suas fazendas, bem como as de outros lavradores, fOI'am Laitamente, estes e aqoelles cargos.
saqueadas e destruidas pelos rebeldes, e cheio de desgostos Acbava-se ainda n'eSS3 provincia quando 3 febre nnmel·
retirou-se pat'a 3 Babia, mandando os sens escravos pelo la' invadiu a cidade de Delem, e como descle '18;';0 til'e, e,
jnterior, e n3'sua pat.ria estabeleceu em excellentes terras abr3çauo a medicina hammopathica, principiaI! a empregal·a
um engenho de fabricar a~sncal', qne denominou /Ju?'a· al1i. e a m3ndar medicamentos do seu consulLaria p<Jra I'a·
nhem. rias localidatles. I

O governo sabendo, que elle ahi pretendia demorar-se, Foi essa epocha para elle uma occasião muito apropriada
por carta imperial de 8 de junho de ,1842-0 nomeou juiz para pr~star. como fe,z, rele\'ante$ erviços á humanidade,
municipal e (le orphãos cio Rio de Contas, Ilbeus e Oliven- tr3balhando sem descanço, arriscando constantemente sua
ça, qUG acceitou e exerceu, com renuncia (le emolumentos existencia, e repartindó com os pobres tudo quanLo lhe of·
a favor das partes, aLé ser julgado habilitado a mati-icular- fereciam os ricos.
se para jui2 de dirêito, como foi cm 5 de julho de 'l8M, Suas lidas for3m compensadas com os elogios, qoe lhe

N'esta comarca o crime imperava com Lal ostenL3~,ão, que fazin constantemente :.t sua con~ciencia, e com o recebimen·
ahi se sacrific3vam em plena luz do dia muitas \'ictimas, elo ne ":li'ios oficios, muito honrosos, dos consoles de Por,
os auctores até assisti3m aos omeios divinos enfeitados com tug31, Hc~panha, Frauça, Suissa, Austl'i3, Estados-Unidos c
3rmas aparelhadas de prata, não tendo a 3uctoridadc's ou Urnguay.
força para prendei-os, ou coragem para affrontal-os. Em H~54 residia já na provincia do Ama7..0nas, qnando

N'este estado tão melindroso lembrou-se o governo de o pe13 prime'ir3 vez n cholera-morbus, invadiu as terras do Bra·
uomear delegado de polieia, e o dr. Aguiar, conLra a opio si!.
nião de seus amigo, acceitou este cargo, correu todos os O dr. Aguiar não se fez esperar muilo, e sendo pl'6siden·
perigos, processou, prendeu, perseguiu, e affrontou os rri- te da c.ommissão de sauue da villa ele Serpa) de iovoh'cu
minosos, conseguindo de suas f:ldigas punir o crime, resta· muita caridade, zelo, e dedieação a favor dos inr[;1izes ac,
belecel' a boa ordem, restituil' o socego, e imperar a lei até comme'Ltidos por tão Tne\ molestia.
ali plenamente ludibriada. Com'em not3r-se, que o dr. Aguiar não é exclusil'o no

Ainda de suas occo],)ações Ibe restou algum tempo para seu s'ystema de Cllrar, pelo conLrario usa da hornreopalhia
promover donativos entre os moradores da villa cl3 Ba-rm. quando julg3 conveniente nas molestias aguda, e da allopa·
e com elles, sem que o gO\ erno gastasse um só real, 3briu thia quando n'ella encontra meios de salvar os seus doen·
uma picada de 191egu3s até á grande cachoeira ou salto, teso
que impede a navegação do Rio de Contas aLé o Oceano, Em ,1857 pungido ,por ?cerbos desgostos regressou á
e transpost:l a qual, sendo o rio na\'egavel até o lllgar de· proYincia do Maranhão, e comn se acb3va matrit:ulado anlre
nominado Sobr3clo, ficava aberta a communicação de Millas os advogatlos da Relação desde 1838, cluclicou-se :í advoca·
para a Barra do Rio de Contas aind3 mesmo não se con- cia quasi que exclusivamente até 1860, quando se retirou
tinDando a estrada: poucas legnas faltavam para transpôr para Cnxi3s, d'abi para a Cb3pada, anele fondoD uma fazen·
aquella cachoeira, quaóuo ôndou seu quatriennio, e como ela de gado vac.cum: depois fixou sua residenci~ nesta I'il·
fosse substitllido, ficou perdido todo o serviço I la, e pela terceira vez entregoa·se á lavoor3 como já disse·

N'essa tarefa conseguiu porem fazer'sahir das maLtas e mos no princ.ipio d'este artigo.
aldeial'em-se os temiveis indigenas 'botocudos, e com isto É importante por certo a vIela do dr. Aguiar como cida·
obstou ás correrias dos nok-'I1ok. dão, lavrador, e politit:o, jurisconsulto, militaI' e medico.

Apenas foi substiLuido, o crime reappareceu, viu-se ,uma Dotado de muita inteJligencia, actividade, e conhecimen·
!\ediç.ão 00 Rio de Contas contra o jlliz municipal supplen- tos theoricos e praticos, bonra por certo a classe a que per·
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lence, avaliado, não pelo prisma das l~aixões ou da preven- direita do rio Itapecuru, em distancia maior de 100 !cguas
ção, e sim n vista da sua Fétl'o/ficio, extrahida (rUm dos li- ao S da capital.
\TOS de registos dos oillciaes ::lvulsos da provincia, existen- N'orna correspondencia publicad'J no Paiz se diz, que
la na secretaria militar d'ella, e que pode ser examinado, pelo abandeno, em que eslà a vil/a de Pastos-lJons, esta
dos documentos authcnticos a que a mesma Fd d'o/licio se povorlção tornou-se sua c,ompeLidora, e hoje acha-se muito
rerere, ou em que se fonda, e d'outros bem valiosos, que Oorescente, encontrando-se abi vinte e tantas casas de ne
com aquelles nos foram confiados. ' gocios, e exportando-se annoalmente tres a quatro mil sac-

-Por varias vezes tem residido Da capital alguns medicas cas de algodão em pluma.
militares. Alem dos já citados, lemhrilmo-nos do cirorgião- Por eslas considerações, que mui.s outras correspon
mór dr. Ant9nio José da Fonseca Lessa, do i Ocirorgião-ca- denci::ls tem negado, attriboindo tudo a inJ1uencias eleitora
pitão dr. José Coelho Moreira ele Souza. e dos 2°5 cirorgiões es, foi esta povoação elevada á cathegoria de villa, extin
tenentes drs. Antonio José Piobeiro Topinamuú e Manoel guindo-se a de Pastos-Bons, pela lei provincial nO 898 de
Enedino do Rego Villença. i i de julho de 1870.

No tempo destes medic.os t::lmuem aqui esteve com exer- A naregaç.ão do rio H::lpecorú até aql1i, melhorando-se
cicio na botica do hospital regimental o pharmacentico pda a passagem das cachoeiras ou destruindo-se algomas, pode
escola de medecinn J.la Bahia, Polycilrpo José Pinbeiro, ::llfe- ser feita por barcos a vapor, e a assembléa provincial, na
res do corpo pbarmaceotic,o do exercito, o qual hoje se acha sessão do anno passado, já c]'isso cuidou decretando um
rerormadodepois de ter trabalhado, com dedicação e zelo, subsidio para UQla linha n esse ~entido, intermediaria eutre
durante toelo o tempo, que durou ::l goerra c-ontra o gorer- Caxias e a Dava Villa dos Picos.
nO do Paragoay. D'agúi até ;j barra do rio Alpercrltas, de 10 a f2 legoa~,

Moio·-(illla clo).-Acha-se tão unida ú llha Grande Caz-se a navegação actual com immensrI diillculdade em COI1
doPall.lino, que parece ser a continuação d'est::l para N. O. sequencia dos troncos das arvores, que obstroem o leito do
no precipilar-se no oceano a barra (!e fllelancieiras. rio, incooveniente este, que tambem pode ser facilmente

. ~Ielancieira.-No fim de orna corôa, qoe ha- removido.
delor perto de :) kilometros de extensão, existe entre,cluas Pelo art. 1° da lei provincial n. 386 de 30 de junho de
casa, proxima omrl da outra, ri Coz do riacho dez Metan- 18n5 foi elevada ti catbegoria de villa, o qoe foi depois re
cieira, confloente do rio Pctfnahiba, -B kilometros ilbaixo vogado.
do Porto rlcL Formosa. Seus moradores c.riam algum .gado, e plantam algodão.,
Melancieiras.-Ilba de um kilometro de lar- JM:iril.TI.-D. Diogo de Sousa em 22 de fevereiro de

gura, mas tillver. 2 mj'riamelros ue cirCLlmCereocia; si toada 1800 envion para Portugal orna amostra do oleo desta ::lr
entro a barra de seu nome e a da Toto'y::l. O igaraprJ do vore «ele agrad::l"el cheiro e conveniente para pinturas finas,
1'imbá ri separa da U!ta do Cajtteil'o. achando-se-lhe seccaote proprio. n

É as im chamélc1a porqoe outr'ora, segundo dizem, as Miritiba.- Ta margem esqnerda do rio Preü, dua
melancias prodnziam aqui expontrlneamente, sem ser preci- legoas distante d::l ban'a do'l eado, que é soa fóz, houve
so cultivai-a. orna povoação chamade S. José do Preá. Corre a tradicção
~Iolancieiras-(barra de).-Um elos 6 braços de qoe fôra aldeia de índios.

do rio Parnabiba que vUo te1' ao mar: (]Cil ,enlre a barra do Ahi foi creada uma fregoezia pelo ~ 8° do art. 1° da lei
Cajú e a d::l Toto)'a. Diriva-se da babia de 8. Bernardo e pl'OV. n. 13 de 8 de maio de 1835.
corre por e. [laço de 2 myriametros, entre as ilhas do Cajú, Passados onze annos foi dotada esta freguezia com uma
Carrapato, Granue do P.:1l1Iino, c Meio. Ao N. O. desta ul- cadeira de primeiras lettras para o sexo mascolino em vir·
lima ilha vê-se ::linda a costa oriental das ilhas do Cajueiro tode da lei pro\'. D. 218 de 28 de agosto de 1846.
ede Melancieiras, banhadas pelas ogoas confundillas d'este A 13 de junho de '1846, a requerimento dos habitantes
braço de rio Q do oceano. d'este logar, passou- e provisão para erigir-se aqoi uma. ca-

É tamuem chamac1::l-Barra do C::ll'rap::lto. pella.
J: 1:em.oria ou Pyranl.ide.-Vide La9'go do Foi elevada á catbegoria de villa Q.Om a denominação de

Campo d'O'uriquc' ou· do O'Llartel. v-illa da iJIin'liba" de S. Jose elo Preá pela lei provo D. 543
lVleza do novo inlPosto DA J(lNTA DO COM- de 20 de jolbo de 1859. .

M&nClO DO mo DE JANEIIIO.-Houve n'esta capital urna Esta- Presentemente tem pooco ID::lis de cem casas, sendo al-
rào, unicamente occopada cm perceber o triboto do imo gomas de telha.
posto sobre o illgodào para esta Junfa do cOlnmorcio, cre- Tem um districto de paz, é a parada de dtlas comprlnbias
ada por alvará de H) de jolbo ele 1809. . da goarda nacional pertencentes ao 8° hatalhão ele caçadores

Osen rendimento annual era termo media 5:702~iOO da legião do Rosario, e a residencia duma subdelegac.ia de
Asna uespeza.. • ,.......... 1:038157 W policia e d'am delegado da instrucção publica.
M11agres. - Pequena pO"O::lçTIo si~uada á mar- Pela lei provo n° 661 de 6 de julho de ·1863 foi aqui crea-

gem do Parn::lhiba, 17 kilometros abaixo do porto d::l Re- da uma cadeira de primeiras lettras para o se1(O feminino.
partição, e na baze E. N. fi:. do morro dos ~l101'ccgos ('"ide Couta poucas casas de negocio de seccos' e molhados,
cle nome). alem de varias negociantes, que regateiam pelas pt'aiQs e rios,
'à'Iirador-(\'illa do .-AcLl::l-se .situada na margerri e algons artistas.

, .
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Tem apenat> uma engenhóca para o fabrico d'agoaruente Coagido pela falta-de mais e clarccimentos tomamos por
e rapador'a. pontl) de partida o anno de '1776, e como n'esse tempo o

Planta-se mandióca, arroz e milho. inventario de seus bens chegava á importancia de 8:400õ
Conta-se alguns creadores de gado vaccum. reis consideramos tal quantia como fundos, com qne foi ins.
Povoações mais imp0l'tantes.--Em distancia de uma legoa tituido tão pio estauelecimento cm seu principio.

caminhanclo para cima encontra-se a povoaçiio do Pná, que Este capital era assim rcpresentauo:
consta de pouco mai, de cem casas, habitadas por HiO pes- ,1 Sorte de 2 legoas de terras em Alcantara, de qne es·
soas e uma capella coberta de telha. tava de posse desde t) de janeiro de ,1742 estimada .. " ..

Á esquerda do ('io-Preá-distante uma legoa de sua fóz, em , , ..•.......... , 2:0008000
está Santa Cru;;, habitada por mais de iDO pescadores, que i Terrello de HS braças quadradas na rua
se agasalham em pouco mais de 20 casas. do Tanguifa, de que estava de posse desue

Rios princilJaes.-O Preá, que corre de S. a N. uma ex- 18 de agosto de 174·8 ,........ õOO~OOO

tensão talvez de 30 legoas até des3goar na enseada do Veado. 1 Terreno na rua de Sant'Anna, concediuo
..'lapary. Nasce nos campos de Santa Rita, e depois de pela camara municipal por carta de doação de

perrorrer 22 legoas vae desagoar na bahia do T-uóarão. . 9 de março de 17 '~8 " '1 :0005000
R'íbe'Íro e Gl09'l'a, confluentes do P1'eá. -l Terreno n;) rua da Cruz : . . ~005000

Alegre, que tem de 30 a 40 legoas d'extensão. 2 Pequenos quartos de casas. . . . . . . . . . . . 900~OOO

As margens d'estes rio!> são optimas para a cultura da {Pedreira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700~OOO

C,.'lOna d'assucar e do arroz. Igreja e seu terreno no largo de Palacio... 2:000,}OOO
O liLtoral d'esta fregnezia é auundantissimo de peixe, e Terreno do cerni teria...... . . . . . • . . . . . . 600~OOO

oU'erece \"astas proporc,ões para estabel~cimentos de peso 2 dito" na fonte das PeUras.. . . . . . . . . . . . 2001~OOO

caria. --'iüibo/)ôoo
Estatistica.-Livres f1-i44, escravos 240. Po suiu depois outro terreno, que a camara municipal
M:iritituia.-Vide S. José do Lugar dos lndios. em 4. de novembro cle '1815 lhe concedeu na f'lIa da Pa;,
JM:isericordia (Santa Casa da)-Institnida pelo onde foi o antigo patíbulo com i H braças de frellte e 16

alvara de 3 de dezembro de 1622 (segundo se lê na acta 1/2de fundo, a\"aliado na quantia de um conto de reis.
das ~essões d'esta irmandade, firmada em 4 de fevereiro de É o chão onde ha pouco annos trabalhou uma campa·
1830) parece, que em seu principio não teve mnita anima- nhia de arlequins, e hoje 'tem um jardim pertencente ao
ção. revm. conego Arias Tbeorigo Ah es Serra.

Ainda mais se robusteceu esta nossa crença, ao l~.rmo Ainda ha poucos anuas ahi gemeu a bumanidade, e hoje
na pago 362 da Viela r'o parire Antonio Vieira 1JOf 17inon, tantas 110res abi se ostentam I \poz ílS lagt'imas os riso"
que este venerando sacerdote, «passou a maior parte do apoz a morte a vida!
:mno de '161)3 procurando fazer el'igir um hospital, e a esse AdmiIl1·stração.-Foi administrada por mezas electivas
intento despertando o zelo da irmandade da i\IiilericOrdia, desde seu principio até 3'1 de dezembro ele 1850, c por
que arrecadou não poucas esmollas.l> mesas nomeadas pelo presidente ela provincia, em \"irtude

Os livros mais antigos, que se encontram em sen archivo, da lei provincial n. 284 de 3 de dezembro de '18!~9, desde
são doi: um da 1'eceita e despeza do thesoureiro, o qual 1° de janeiro de 181)1 até boje.
foi principiado em junho de '1777, e outro das actas das Consideramos pois doi periodos admini trati\·os.
sessões, <]ue começou a ser esc.riplurado em 1° de outubro o primeiro (1776-1850) adquiria a Santa
de 1780. Casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 228:783 O~G

No anno de 177t bavia já um livro com applicaçao para Teve de prejuiso........ .•. 3l~:939i$985

o lançamento dos termos de entradas dos irmãos, e em No segundo (-181)0 a 1863) muito pouco
1742 tambem já possuia a Santa Casa duas legoas de ter- adquirio.
ras em Alcantara, de que estava de posse desde 1) de ja- Teve prejl1isos no valor de. . . . . . . . . . . .. 21 :088b977
neiro d'aqllelle anno. 'e te periouo fallet:eram 21 csc.ra\'os, ava-

Foi este livro queimado por deliberação da mesa de '1° liados em.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1205880
de outubro de 1780 por ter sido rubricado pelo juiz de PreSEntemente a Sua mesa administrat.iva compõe·se do
fóra, auctoridade, que ella julgava incompetente visto per- presidente da provincia co~no provedor, e dos seguintes
tencer a administração da Santa C:lsa exclusivamente ao pro- empregados, todos irmãos, porem nomeados, como já dis·
ved0r e mesnrios sob a protecção de sun mag!'lstade. semos, pelo presiuento da provincia.

As proprias auctoridades dispntavam frivolamente entre O secretarió, o thesoureiro, o procurador, o mordomo
si o direito ue rubricar os livros da Misericordia, e alguns dos hospitaes, da casa dos expostos, dos presos, da igreja
exi!>lem d'esse tempo com dn3s e tres dilIerentes rubricas e cemiterio, e dos edificios.
e termos de abertura, uns annullando outros, e pOI' isto exi· Para substituir o presidente da mesa ha um vice-prove·
giam ató pagamento, a que se julgavam com direito á vista dor.
dos ~~ ~u e :)0 do al\'ará de 18 de outubro de 1806, ao que Annaes.-Achamos digno de menção os cguinte factos
a mesa se oppoz deixando correr fi revelia execução contra historicos:
clla até ã superior in Lancia. Pelo antigo compromis o eram as mezas oleitas em 2 de
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julho, dia de Santa Izabel, e serviam ::lté 10 de :Jgosto, dia Figura como capital para 1869 a qU:Jntia
de São Lourenço. de reis...............•............... 335:8üOfl-J09

Al\tualmente rege-se pelo compromisso de l'Í ele outubro Convem saber, que entre o a0tivo e o passivo 11a pareel-
de f8q.9, addilado e alterado pelas leis provinciaes de 30 las, que são consideradas umas insoluveis, e outras que não
de ,dezembro de 1850, 30 de julho de 1859, 26 de julho podem mais ser reclamadas pelos credores por estarem jfí
e24 de setembro de 18()-I, ,1'1 e 23 de julho de ISM e 22 róra de tempo, em que isso podia ter lugar.
de junho de 1866. Tem esta casa as seguintes repartições ou dependencias

Areunião de mesa, mais antiga, que encontramos, teve -secretaria e contadoria, thesouraria, procuradoria geral,
lugar em 1° de outubro de '1780, sendo provedor, o irmão presos pobrés, expostos, bospital de caridade, hospital dos
D. Antonio de Sl1l1es e Noronhil, governador e capitão-ge- Lazaros, igreja e cemiterio.
Doral. Fecbamos o presente artigo com as seguintes reflexões

Esta irmandade esteve por mnitos annos asylada e como da commissão nomeada pelo vice-presidente desembargadol'
quo esqueciúa nil igreja de Sant'Anna, até que a mesa re- AFes do Nascimento.
soll'tlu em sessão de 18 de julho de 1830 mudar a séde da «As influencias politicas tem sido desue ,1837 as callsas
me ma p:Jra a ele Suo .José ou Sãó Pantaleão. primarias dos damnos e dos transtornos, que ha pITrielo

Tinha a sou cargo o sustento 'dos sentenciaLlos á forea, este estabelecimento.
em quanto estavam no oratorio, e por isso em '1778' appa- «Já não existe o primeiro homem, que introduziu a poli
rece esta ycrba «Galinhas e luzes para tr13s palleceotes tica nesta casa, politica que a levou a tal descredito que,
21~OIO. n I depois de Manoel João Corrêa de Sousa, fallecido em 1837

Tratava cIos [Jresos de justiça quando doentes, e em ou 1838, ninguem mais Ibe deixou legado algum de valor,
liSI com medicl1mentos gastou 20,eíHO, alem de mandar sendo que algous capitalistas até desmancharam seu tes
Iralal' os pobres á sua custa no hospital militar, e da"a tameútos feitos para cortarem cs es legados á Santa Casa I
lambem mort;1Ih:J aos presos, que morriam. aO commendador Antonio Jo é Meirclles 'foi um d'elles,

Ame.a resolveu em '1804 que, estando a cargo ela San- que deixava 16:000~000 reis, Manoel Coelbo de Sousa e
L1 Casa a u~tentação dia ria dos presos necessitados, sabis- outros.
sem touas as sextas-feira dois irmãos a pedirem e molas, «Ainda estão na memoria de todos as scenas escanllalo
epara esse fim fizeram-se duas bol;;as ele velllldo no "alor sas, que se deram em 184.3 por occasião da eleição da meza,
de 454.•íO. cuja conquista .aspiravam os eliiIerentes lados politicas. que

N'esse arl!1O de 180" ga tau ella com esmollas a pobres existiam na pro\'incia: sccoas escandalosas não só de pala
fúra do hospital e susteoto de presos na cadeia 881 ~095 vrac como de rias de facto entre mezarios e irmãos.
rei'. «Mas qual a causa el'i'to? O dinbeiro, que possuía a' ir-

Em 1863 era o seguinte o seu estado. mandade. Na ele SanL'Anniuba não brigavam de certo, assim
Em 23 de fevereiro de 1864. o vice-presidente Ayres do o disse a referida commis ão ao presidente da provincia,

~a'cimento nomeou lima commissão para que, examinando então o dr. José da Silva Maia cm '!4, de abril de 1869. .0

os paDei e documentos, existentes no an;bivo da Santa Ca- Mocajnba.-No Pará mocajá 00 rnoncajuba. Co-
sa, lhe pre ta e as informações necessarias a ioformal-o do queira espinboso, cocos aculeuta de Jus ieu.
estado da mesma. aProduz fios semelhantes aos de lã, iguaes em tennidaele

Capital em 31 de dezembro de ,1862 3:39:666~089 aos do linho da Europa, tendo a mesma força e podenllo
Heceita cio aono ele -1862. . 32:556t1739 servil' para o fabrico de 00rdames e panos de estopa, que

Rs. ---372:-222ls28 seriam muito cuperior aos europeos, mas tambem para o
De pcza n'esse anno. . 40:-1ü8t$158 fabrico de pannos mais finos, e que com muita vaotagem

-'33~üL4i$6'iõ poderiam rivalisar com os que vem da Inglaterra, sob os
Esses \'alores acham-se assim represen~ac\os:----'-----------'"--''' nomes de brim lizo, bretanlJa e irlanda."
Em bens de raiz 230:69Uõ65 Extracto do pal'ecer, que em 15 de fevereiro de '184.6
Bens movei 5:7DOt\931 em Marl1nhão os snrs. Bertrand, L. Boltentuit e CDntnnheele.
Ecravos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:515aOOO deram á sociedade Philomal1'ca lJJaranhense, que os incum-
Apolioes da divida publica geral. . . . . . . . . 17:80õ~QOO biu do e tudo desta planta.
ApoUces da <Iivida publica p~'ovincial . . . . 2:200líOOO Moca1nbinho-(ilba do).-Existente no rio Par-
Cai:ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.:785a10611ahiba. Foi ol1tr'ora uma peninsula dl1 11 ~ilometros de cir-
Devedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84:953~922 cumferencia, unida a territorio do Piauby por um istbmo de
Heranças e legados a receber..... ~ . . . . . 9:089~4.4·4. kilometro de extensão, o qual (ai cortado pelo dito rio em

, "'3'5'iF83é'j~96'8 um inverno rigoroso, licando assim mudado o seu curso e
Devia a varios credores '.' " 26:806t$299 convertida a península em ilha, ti que passou á provincia do

• .Rs. '-3'32:-Õ2ii#6'70 Maranhão.
Obalanço dado em 3'1 de dezembro de '1868 .d~l o se- É singular que, pela secca, quando península, se commu-

guiDte: nicasse muito menos com a terra firme, do que hoje que se
Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 360:307 307 diz ilha: é que o braço paI' onde olltr'ora corriam as aguas
Passivo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2[i:V.7~i98 pcrennemente,-hoje não tem agua senão pelo inverno.
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A ilba do Mocambinho jaz acima do Porto da Formosa gLlns escra\'os que se haviam rebellado em i84,O e estavam
9 kilomeLros. presos, e o concurso de nm bote, o engenheiro João Vilo

Moca1nbo. -PovoaLlo perLencenLe à villa do Ro- Vieira da Silva conseguiu cort:ll' o istbmo d3 peninsula fei~

sado. pelo rio Mojó, denominado -Dl'ande 'vo!tCt do Mojó, POI}
l\t.t:ocal.TI.bo. -É conheciLlo por este nome o lugal', panda-se d'est'arte ás canôas, que navegam pal'a o !tapeeI}

onde a estrada, que vem ua comarca de Campo-maior (To rú, llma maré pelo menos na viagem.
PiaubJI, e do Brejo, atravessa o rio Mocambo no ponto, em JVLolestias -Disem Cabanis e HuITeland, que ~ada

que a exp~nsas do governo foi construida urna ponte em paiz 00 região tem o sen caracter propl'io, e seu clima OS,

18!J.9, a qual, apezar de tel' sido feita com fortes madeiras, pecial, que exerce influencia sobre a saude e molHslias de
já 'reclama prompto concerto ou nová construcção, pois por seus habitantes, imprimindo-Ibes modiGcações especiaes,
abi é que os negociantes das com31'cas do Brejo e Campo- A diversidade de raças, de babitos, e de occupações.a
maior conduzem todas as suas fazendas seccas, e passam facilidade e freq uencias elas communicações com povos de
muitas boiadas, vindas do Piauby para a feira do Resfriado diversos e loogiqnos paizes sem duvida algnma inOuem no
e Vargem-granC!e. apparecimento e desinvolvimento de var'iLls molestias, que

Nas margens do Mocambo ba terras muito proprias para out1"ora não eram conhecidíls nesta provincia; comludo exis·
todo o geoero de lavoora, e a margem direita tambem serve lem outras enfermidades, que são provenientes da disposi·
para a criação de gados. Por esse motivo tem aOluido para ção propria do terreno. e é destas, que nos vamos occop3r
ali muitas pessoas, de sorte que já se contam 25 ou 30 1'0- especialmente, trataodo primeiro das endemicas, isto é, das
gos e duas casas de negocio. qne são prodozidas por causas locaes, (j) por conseguiote

Foi ahi construida por meio de arrematação uma ponte privativas de certos climas, e de cerlos paizes.'oode exis·
planeada e orçada pelo dr. Miguel Vieira Ferreira, e ios- tem constantemente, ou apparecem em tempos certos ede·
peccionacla depois pelo dr. Joaquim Vieira Ferre.ira, porem terminados: e depois lias epi.demicas, isto é, das que acco·
executada por meio d'arrematação pelo cidadão Jeronimo mettem, ao mesmo tempo e no mesmo paiz, granrJe nume·
Fernandes de Macedo Guimarães. 1'0 de individuas por causas communs ou geraes, sobreviu·

A assembléa provincial devia cl'eú nesse lugar uma aula das porem accideotalmente.
de primeiras leltras para o s'3xo'masculino, porque perten- Leodo o que já escrevemos no artigo jJJal'anhão (Prov'in·
ceodo ao municipio da Tutoya dista dessa villa 35 legoas, cia do) conbece-se logo ser ella cortada em varias direcções
da do Brejo 20, da villa de S. Bernardo 23 e da villa da por não pequeno numero de exteosos e caodullosos rios, e
Vargem-Grande 15, baollada por nomerosos o vastos braços de mar, ou igara.

Em caminho do Brejo, di~tante para lá da 7Jonte legua e pés, em cujas cabeceiras exi tem ordinariamente olhos d'a'
meia pou(;Q ma'is ó menos, no logar cbamado Cacimbú~ha gu·a.
e na malta do IJrigadeú'o, clescançam êÍ sombra de modes- SeQr!o o inverno rigoroso, os rios abanJonam os eu
ta cruz de maueira os ossos do m'uito bravo e honrado te- leitos, invadem não pequena extensão de terrcno proximo,
Dente Conrado José de Lorêna Figueredo, victima d'om tiro ali demoram-se alguns dias, e quando termina a abontlancia
no combate, que travou com os rebeldes Balaios em 2B de das chuvas procuram elles o seu leito deixando porem alraz
setembro de ,184.0. de si verdadeiros pantanos, dos quaes o calor do sól raz

O marquez de Caxias, então presidente e commandante desprender-se emanações rniasmalicas, que [JI'ocedtrm da pu·
das armas, deplorou muito esta grande perda na <tOrdem trefação de rnaterias anlmaes e vegelaes. que não podem
do diaD n. 61 de H> de outubro do mésmo anno. viver na lama ou tujuco.

l\1::oconundiva.-Pequeno regato tributaria do A existencia d'esses pantanos, que, lia frasc ue Priogle,
rio Pr'eto. tem feito morrer mais homens do que antro qoalquer fia-

JV[oeda.--Em 24, de março de 1797 para a metro- gello, não pode ser para nós maraniJenses senão olJjeetode
pole dizia D. Fernando Antonio de Noronha, que n'esta ca- vergonha porqu~ nada se tem reito pal'a extioguil-os, ou
pitania «corria a moeda proYincial de valor pelo cunho; a pelo menos diminuil-os, havendo até um, muito "asto, oes·
de cobre de 5, 10, 20 e 4·0 i'eis: a de prata de 80, i60, ta capital, em frente :10 porto, e por detraz do palaeio do
320,640 reis: a"C)e ouro de taOOO, 26000, !f'~OOO e 6a400 governo e cio edificio onde a camara municipal celebra as
reis: computando-se porem o preço total dos pl'oducLos agri- suas sessões I
culticos, relativos ao anno de 1796, seguodo as relnções A vizinbança dos lugures paludosos torna a athmo pIJera
dos disimos e lucros dos arrematantes em 84.0:6H1\l510, e insalubre, e nem pode Sf'r posta em uu\'ida sua iniluenci~

calculanuo-se a circulação geral do numeraria em um terço malrazeja, quando [301' toda a parle, onde os ha, moslram
desta somma, vem a importar em 280:204,~836 reis.D em geral os halJitantes na pallidez do rosto e lias eugor~'

1\ILoitinhas. -Igarapé qoe desemboca no braço do tamentos do baço e elo figado o sigoal conheciLlo da intoxi·
rio qne forma a lJarra da Totoya: fica 4. kilometro ao poen- cação lenta,
te do igar<l(Je das Leil'as e derronte da ponta S. E. da ilha Os igcwapes, sendo formados pelo occeano, são durante
do Coroata. o 'dia duas vezes cubertos pelo fluxo e refluxo do mar, 6

Mojó.-Entre a lJOnta dos flledrosos e a bahia do apresentam sua praias mui hllmiLlas e loclosas, consliluin'
Caldeirão, na foz do rio ItapecUl'ú, encontra-se este rio. do assim verdadeiros pantanos, qoe abundam em peixe.,

Com o dispendio de alguma ferramenLa, sostento de al- aves e reptis em putrefação, bem como cm vegetaes no
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mesmo estado, pois em-suas margens encontra-se sumptuo- É endemica em todo o Drasil: ás vezes produz febres,
sa vegetação, especialmente de mangues rubros. como se fossem illtermítenttes; frio a principio, calor com

Não é nossa intenção, e Côra salJiI' do ~Iano d'esta obra, dor e sêde depois, porem acabado o accesso acha·se o do
explicar ii callsa malefica d'esses pantanos, chamados pela ente em seu estado normal. Estes ataques nervosos se ma
mais remota :lOtiglliuade boccas do inferno. nifestam na epocba da lua nova e 'lua cbeia, e sobre tudo

Oque são os miasmas e como elles ohram sobre o nos- durante suas phases.
so organismo, é coisa que ignoramos, e andariamos sem- N'essas o(:casiões sentem alguns individuas languidez, do
pra em conjecturas entre as opiniões de Varrão, Sylvio de res vagas no corpo, excesso de calor sobre tudo nos olhos,
te·Doé, Orpbila, RamrnazlOi, Vauquelin, Giannini, e muitos fastio e tedio, porem sem febre nem sêde, e outros expe
outros, para d'ellas concluirmos afinal que, o qlJe se sabe ele rimenlam somnolencia e pouca vootade de comer, tudo isto
certo é, que á vi ta do sol ardente, ela bnmillnl1c atl1mospbe- de curla dnração e acompanhado por falta de dijecções, ou
rica, dos innnmeros pantanos e de outras causas é a f~bre por ilial'fllea, por vomitas, e nauseas, e até vertigens, do
intermittente a molesLia, que mnis geralmente devia reinar res nos rins, nos lombos, dorso, nuca, e s.obretudo no bai
na provincia com caracter endemico depois das inundações xo ventre e no estomago, formigueiros nos pés e nas mãos,
dos rios, e co~ eITeito a im é; as febres paludosas de- caimbras, dores nos ou ridos, e ás vezes dificuldade na res
baixo das suas Ires formas, intel'miLtentes, remittentes, e prração, ás vezes tu'mores ao redor do anus, duros d~ va
pselldo-conlinuas, são as molestias, que mais commumente riados tamanbos, com bymorrhagia ou sem ella.
aqui reinam, e complicam as phlegmasias de uma maneira Touos estes symptomas são passageiros, com tudo, con-
insidiosa. . forme o estado geral do individu.o, são mais ou menos gra-

Esta ac~o perigosa se fez sentir prinuipalmente em 1788 ves.
a1789 quando foi exlraordinaria a cheia de todos os rios, O calor humido, devido ao clima da provincia. e á I'api-
especialmente a do ItapeGUrú. da transiç~o do sol ardente para chuva copiosa dá origem a

Afebre in termitenLe atacou os habitantes cl'essas margens, rlJeumatismos articular e muscular, á pleuresia e pneumo-
ocom tal força, que muitas casas ficaram sem vivente al- nia em qualquer epocba, porem especialmente no inverno,
gnm, o que causou muita admiração, porque entre os mais mormente quando este Dão é conlinuo.
antigos mOl'élUOre não bavia noticin de igual enchente, e Alem d'estas attrabe ba muito tempo a attenção de todos
lIem tão pouco ele Hcarem alagaàas algumas casas em para- o medicas as paralysias, tão frequentes como fataes, mar-
gens baixns, quanto mais as edificadas em lugares altos. mente nas consecutivas aos pal'Los.

Desdl:l e~ses aonos papa c,\ a febre intermillente apparece Mostra-se esta molestia mui rebelde a touo o tratamen-
em todas as povoações ribeirinbas com mais ou menos in- to, quer seja parcial, quer geral e progressiva. A sua natu
lellsiúade, e em proporç.ão com a maior ou menor enchen- reza ainda não está bem conbecida. Será consequencia de
te dos rios, isto é, com o maior ou menor espaço do terre- congestão da mednlla ? ou de l'heumatismo repercutido so
no, que elles ill\'adem quando sabem elos sens leitos, ter- bre os involucros da medulla ? ou será paralysia rellexa por
reno, ql1e fica todo convertido em pantana, quanuo elles irritação de algumas das visceras' do abdomen, por exemplo,
vollam a seus leito', o que tem 111gar de junho em diante. o utero, ou os intestinos? Finalmente será idioliathica?

Depois das febres paladosas são as hepntites cllronicas a Pensamo, que ella não npresenta sempre a me ma natu-
Ulolestia mais commurn n'esta província. resa, e que se encontram aqui de todas as especil$s acima

DilJerentes callsas n produzem: ora a acção leota e dura- mencionada.
doura do miasmas pnludosos sobl'o o figado; orn o abuso Depoi do doente hayer recebido o tractamento, que
das bebidas espirituosas, ora a ypbilis, ora o rheumatis- a sciencia aCfJn elha, não poucas "ezes acontece ficar elle
mo, ç finalmente a acçno da humiliade e do GalaI'. Éllas são aleijado d uma p~roa, ou de UIll braço, e ás ·yezes sem mo
ordinariamente fataes: em gel'al não obedecem a. meio al- vimento os seus membros superiores e inferiores: n'este
gnm excepto ti mudança deste clima pnl'a o da Europa, estado a experiencia tem mqstrado !.Jue os banhos d'agoa
quando estão em principio. salgada são os remedias mais proprios, e alé especiaes

A desynlhel'ia ou diarrhéa de sangue é outra molestia para debellar inteiramente esse mal.
moito frequente nesta provincin. O clima ql1ente e humid~ Com essa intenção todos os annos, pelo verão, povoam
com as comidas eXcitantes são as suas causas mais frequen- se as casas ela POli (a-cl'areia de doentes, e não poucos são
leso Na classe pobre é onJe ella faz mais estragos. aquelles, que vão cal'l'egados, e regressam bons.

As hemorrboidas, diz o dr. Sigaud (Du climat et eles Tambem temos o mal da morphea, que apparece em
ma/adies du Bresil) e a experientia o confirma, dão lugar maior escala n'aquelles lugares onde o peixe e a carne de
em diversas partes do Brasil, e com certeza no Maranhão, porco é a alimentação diaria: com tudo pensamos que essas
auma molestia especial, dirferente da que Da EurotJa tem duas causas Dão são suficientes para produzirem essa bor
~I nome. renda molestia, I que é preciso a co·existencia da acção do

Consiste na irritação das papullas hemorrhoidaes com, ou vil'Us syphilitico, quer seoundario, quel' tel'tial'io, quer be
sem sabida ou expulsão dos tumores: d'este ponto de par- redital'io.
tida ella se estende ao systema nanoso e ao arterial, dan- Notam-se tamoem frequentes pleorises, pneumonias e
do lllgar a uma reacção geral, que varia conforme a força rbeumatismo, da acção ao qual resultam os muitos casos de
dos individuas. lesões do coração, que aqui obsen'amos.

meco Vi. /-5:1.
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As febres continuas simples, mas prolongadas e intensas, Em suas affiicções o povo recorr~u á misericordia divina,
e os typbos ou febres typhoides são molestias, que de 20 as igrejas, de dia e de noite, estavam cheias de fieis, c na
annos para cá nunca nos deixaram mais. quinta-feira 29 de maio d'esse mesmo anno principiaram as

A dentição aqui é mnito trabalhosa e morrem muitas cri- preces, reunindo-se para esse fim os nossos maiores no lar·
llnças das convulsões, que ella provoca. go de Santo Antonio, onde junto ao Cruzeiro, em primoro·

As ophlhalmias, as anginas e as hernolThagias cerebraes, so altar, debaixo de nm docel cingido de cortinados roxos,
tambem nos accommettem com frequencia, assim como a ph- esteve sempre exposta a sagrada imagem tle S. Sebasli~o,

thisica pulmonar, que faz seus maiores estragos na capital. que veio da Sé em solemne procissão, e ahi aluminda com
Finalmente os desarranjos de menstruação, os schirro liG tochas, e guardada por seis irmãos formando aléls, es·

do utero e dos ovarias, e hydropesias, que lho sãü conse- the até 6 de junlJo qUêlnflo o mal, que já h;)via feito espano
cutivas, concorrem com uma boa qnota para a mortalidade tosa mortalidade, e extinguiu com tanta pre teza, graçasá
d'esta provincia. . '. infinita misericordia do Omnipotente, qne nunca so rccuSl,

Epidemias.-Diz o dr. Sigaud na obra já citada, que a e nem se faz esperar muito áquelles, que a elln I'ecorrem
historia das epidemias do Brasil se compõe de docllmeutos com verdadeira fé.
jnscriptos nas obras dos primeiros exploradores, nas quaes' N'esse tempo o viatico sabia 1) a 6 vezes todos os dias,
dão só noticia da molestia, e não a sua descripção e nem a e' tão grande foi a cifra da mort;]lirJade, que quando chogou
a sua mortalidade. a Hí obitos por. dia, todos se 'animaram porqne tinha de·

Em algumas provincias ainda se encontram essas ligeiras crescido o mal sensivelmente 1
menç,ões, porem quanto ao Maranhão são ellas mais escas- No livro 'ln dos accordaos da irmandade do Senhor Dom
sas. Jesus dos Passos acha-se registada, desde f]. 85 ôI 90, aacta

As epidemias po~em, de. que temos noticia, são as se- da ses fio da meza, onde se narram todos e, tLS facto.
guintes: Parece que a variola continuou a appareccr, sem dUI'ida

Desde que o Maranhão principiou a ser habitado, a va- importada constantemente da' costa d'Africa pelo commer·
riola, que já reinava crl1elmente entre os injios, segundo cio quasi continuo, qae para ilhi ha\'ia, porqlle cm li81i se
a tradieção d'elles, esteoC!eo-se sobre os europcos causan- construiu no Bomfim um eflificio, «com o soccorro de e·
do-lhes grande mortandade. molas de todos os fieis para senil' de hospital nas ?1I/ti/as

No meio de tantas desgraças, no aono de 1621, Domin- occasiões em que grassasse o contagio.» Ville Bompm,
gos da Costa «fez \'oto de levantar á sua cusla a igreja ~a- Já ahi sc tratavam os bexigosos, [Jorque deparamos com
triz, se Deos appla('(Isse a sna ira, que ainda durava em sua l1m oflieio do governador José Telles da Silvá participando
maior força.» , i:Í ~amara em 8 de maio do anno :lnteceuente haver mnnda·

Foram ouvidos os rogos dos nossos antepassados, e a elo para ahi oito presos ele justiça, at1m de se traclarem de
variola principiou logo a declinar. Lal molestia .

N'esse mesmo anno ainda veio o sal'ampão affiigil-os, e Ainua não estava prompto esse ediOcio, quando cm .J78n
produzir grande mortandade, especialmente entre os indio" chegou da Colonia de ('achou um navio carreglldo de es·
civilisados. cravos, infectados de bexigas.

Reinou em '169t> outra epidemia, porque acamara ml1ni- A carnara reuniu-se logo no dia 6 de maio, e pediuao
cipal em 9 dejunho de 1696 ofliciaodo ao governo de Lis- governador pro\'idencias para que o n;)vio, ficasse fóra da
boa disse nque todo o anno proximo passado tinha sido Wo barra e os pretos na Ilha do 1I1edo, ({porque se lembral'a
infausto pela mortandade, produzida por enfermidades pes- do consideravel _estrago que este mal havia cau ado em
tilentes, nos escravos de todas as qualidades e nos falTos" 766,»
aldeiaclos~ alemolde muita gente branca, que elles se julgavam No anDo de 1787 surgia a varíola pr-oduzindo grande mor·
quasi todos destruidos á vista da perda de duas Illi! pes- tandade, e como se demorasse até o anno seguinte a éama·
soas.)) ra em 23 do abril dirigiu-se ao governador pedindo um me-

Houve pouco tempo para reparar tão grandes perdas, por dica, e promettelldo dar-lhe de sua parte 4,001~OOO reisan·
que em 20 de outubro de 1703 o procurador da mesma ca- auaes pelo seu trabalho. (Vide !lledicos.)
mara em vereação «declarou baver chegado da costa da Mi- Requereu tambem n'essa mesma occasião, «que °gover·
na um navio com pratos 1\tallados CIde bexiga pelte de lixa» nadar por um bando ordenasse, que totlo o navio, proce
requerendo, «com o fim de evitar a reproducção das gran- dente da costa d' \frica, não podesse fnndear no ancorarJou·
des mortandades, qne se haviam dado de outras vezes, que 1'0 sem primeiro fazer quarentena na Ilha do 1I1edo.»
fossem todos desembarcados na ilha dn Boqueirão, em qnan- O mal ainda continuou, pois o governadol' em 25 de abril
to padecessem semelhante contagio,)) no que concordou-se de ,1788 omciou á camara aconselhal1do·a, que l\ vista d'essa
unanimemente. epidemia «pedisse ao bispo diocesano tres àias ue precese

Nada mais encontramos a tal respeito, florem no princi- licença para fazer uma procissão com a imagem de S. Se·
_pio do anoo de '17lf9 rebentou na cidade de Belem do Pará bastião pelas ruas da cidade.»
a epidemia do sarampão, que estendeu-se pelo sertão, e por Não sabemos qnando se extinguiu taFlta desgraça, porem
toda à parte fez 36:000 victimas. encontramos o registo d'um oflieio de D. Diogo de Sousa,

D'ahi veio este mal fazer segunda visita a e,ta provincia, datado em 2 de dezembro de '1799, participando para Lis·
que com ella mnito se aterrou e com razão. boa «que nesta colonia, de dois annos para esse dia, tinham



MüL MüN 4-17.
morrido mais de quatro mL! pessoas,» sem duvida por can- des da provincia a desynteria, produzindo não pequeno nu-
sa de alguma epidemia, que lIem mencionou. mero de \'ictimas, mOl:menle nos escravos do interior: o

Desconfiamos sempre que estas molestias eram impor- commenclaclor Luiz José Henrique, então lavrador no Codó,
tadas de OlltfilS terras, e especialmente da costa d'AFrica, perden n'es~a occasião 56 escra\'os.
e parece que não nos eng:lOamos pois entre outras provas, Tambem temos sido de tempos em tempos accommetLi
já produzidas, deparamos com um omcio do governador dos de epidemias de febre catarrhal, conhecida tambem com
D, Antonio de Saldanha da Garça, datado em 7 de janeiro o nome de grippe, e inf]uenza.
ue j805, pedindo :1 camara mLlOicipal, a quem então esta- A que appareceu em 1.859 foi muito extensa e reinou em
va incumbida a salubridade publica, providencias inllispen- toda a provincia.
s3velmente nocessarias a evitar'- e, ,que uma terra, que re- São estas as epidemias mais notaveis, que tem havido
cebeu da natureza o dom de não ter em si molostia alguma n'esta pro"incia, livre até hoje, mercê de Deus, da cholera
epidemica, ficasse sugeita pela amhição de alguns dos seus morbus.
moradores ao triste est:Jclo, em qlle se achava nm:J grande JVI:onção.-ViUa e f1'egueúa,
parte rias cirlnLles maritimas da Europa, e algumas da Ame- Em tempos remotos navegando-se pelo rio Pindaré encon-
rica soptentrional. D trava-se no lugar cbamado Areias, muito acima 'de Camacaó-

N'essa o<:casião deu elIe um regulamento para as vi itas ca, então ultima fazenda d'este rio, uma aldeia de ii)dios
sanitarias a bordo, o qne ueixa vêr bem claramente a ver- Guajajáras, conbecida pelo nome de CaTará, que se CIvili
dade de no sas sllpposições. ~aram, e attrabiram para aqui habitantes de outros lugares.

ApoZélr de tudo i to, em i.) de junho de 1.813, o gover- Mudaram-se depois para a margem direita d'este mesmo
nadol' Paulo José ela Silva Gama dirigiu-se acamara epar- rio, onde no dia Ji6 de julbo de 1757 foi o govel'l1aclor da
ticipalldo-Ihe ter começado a ateiar-se a bexiga n'esta capi- capitaoia Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, o do bispado, o
tal, causad:J, orno sempre acontecia, da entrada d'escrava- desembargador ouvidol' geral, muitas outras pessoas civis e
tura, que aqui se vinha "enuer.» militares, os principaes da mesma aldeia .José Gabriel e Mi-

Rccommendoll muito, que fos em todos os bexigosos re- guel Pereira de Abreu etc. etc.
colhidos ao la:;arelo do !Jom/im «onde Ibes mandaria assis- Em virtude d3s ordens recebidas declarou o governador,
IiI' pela real fazcnda com um enfermeiro, remedias e mais que \'inba criar n'esta povoação uma villa, mandou levantaI'
llbsidio , sendo visitaelos diariamente pelo physiClJ de par- um pelourinbo e 3rvorar a bandeira cou, as armas I'e<les,

lido da cam3ra, e pOI' um cirurgião, que ella devia nomear dando em segllida tres vins a el-rei, que foram enthusiasti·
especialment! para isso,» o que cumpriu, pois cm 19 d'c - camente correspondidos pelas pessoas presentes, haveoclo
se mesmo mez participou ao govcrnaJor ter a sua escolha em seguida tre desfargas pela tropa de infanteria.
I'ecahillo no cirurgião Antonio José Pmto. A vil/a teve o nome de Monção, e a (reguezia, tambem

AI'uriola ele \ez em quando reapparece, e semtJre fazen- crcac1a n'e se me::imo dia em virtude da resolução regia de
uo mllita- rictimas, como aconteceu na capital nos annosl8 de junho Ide '1757, recebeu ii invocação de S. Francis
de i837 a '1838, de -185q., ele '18G7 a ·1868 e ele 1870 a co Xávier. Jaz na lat. merid, ele 3° 34-' e na longo occ. de
1871 aqui na capital, sendo as tres primeiras muito morti- 48° 20'.
reras, espccialmente 3 de 1 54, €h1S oulr;lS m;Jis benignas. Tomou posse o mesmo governador de todos os bens per-

Em 1851 a capital foi accommE'ttida pela fJ;lbre amarella, tencentes á referida aldeia, segundo o inventario, qllC lhe foi
não importada da Babia, de Pernambuco e do Parü, onele apresentado pelo padre missionario João I epomuceno ela
I'eina\'a, c im desinvoll"ida expootaneamente no centro da Conb3, que ahi se acba\'a.
capital, como. escreveu o dr. Raimundo José Fari:] da 1\1at- D'al1i a tres dias ü fazenda cbamada Cn.lssaqueira foi o
los no Observador de U. ele junho, e origin3da pela irre- desernbarg3clor ouvidor geral para tornar conta do garlo, e
glllal'idado da est3ção invel'fJosa, exccssivo calor, pouca \'en- se lhe apresentou Francisco da Conha declarando, que corno
\ilação, muitas cansas d'in aluiJridaele, como ti existeocia de João Pereira da Costa, c1'iarfo1' das vaccas de 1l1onçüo jU/2{f)

um cuml no centro da ciclade, esterquilineos em diversos com outros 1Jertencellfes á sacrt'8lia do iJlal'an/tão tinham
pontos, aglli1S estagnadas, misturas d/agua doce com a sal- crimes, se haviam ausentado, entregando-lhe todo o gado
gada etc. como escreveu o dr. José Miguel Rereil'a Cardoso constante de nm rói, que deu ao dito oLl\'idor.
no Con'eio rl':Innuncios n. 64 d'esse anno. Foi pelo mesmo juiz incumbido de cuidar d'este gado o

OdI'. Josó da Silva Maia, que n'esse tempo foi o director dito lirancisco LIa Cnnba a requerimento elo principal Miguel
gel'al da policia de s3ude, por nomeàção provincial, em of- Pereira de Abreu, do juiz do povo Leandro da Costa, do
fieio del3 de· junho dando conta ele sua commi~ são ao pre- procurador da C;Jmara Appolinario Carumbé, e do director
sidente da pro\'incia disse, que esta molestia accomllletten Gregorio de l\Ieirelles Maciel Parente.
nOlfe decimos da população da capital, i to é, 27:000aI01as, Diz o commendador Cruz Macbado no seu relatorio ã as-
eque apenas falleceram 256 pessoas. " 'embléa provincial, que i\Jonção foi düsí1utborada da caLhe- I

,No interior Caxias foi tambelO victimada variola em 1839, gOl'ia de villa, e com quanto não no, mostre a base cresta
18B e 1842, Alcantal'a do ~arampãu em '1830, e I840, soa asserção, p<lrece-nos ser isto verdade, pois nu legisla
bem como Caxias, Alcantara. S. Bento, Icatú, nosario, s. ção pecu'liar desta proviocia se eocootl'a a lei n. nt9 de 9
Miguel, Vianoa, e Guimarães da febre amarella. de jnnlto ele ,1859 elevando-a <i catbegoria de villa.

No anno de '18t>6 reinou na capital e em varias localida- Em ·17CO contando 90 almas e 50 fogos estabeleceu-se ahi
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uma povoação mais regular pqlo plano traçado pelo piloto É a parada do batalhão de infantaria n.O HS da guarda na·
inglez Diogo Boily. _ cional.

Joaquim de Melto e Povoas no relataria de suas viagens Conta poucas casas de negocio, e alguns regatões, que
pelGs rios Pindaré e Mearim em to de março de 1768 es- pelo' rio commerciam Coam os jndios do Alto Pindaré, e\"a·
creveu o seguinte: rios artistas.

aO rio Pindaré é muito povoado e só no principio tom Existem muitos criadores de gado vaccom.
duas 00 tres fazendas do gado,' e a villa de. lJlonçào Dca Os princ.ipaes povoad03 são Boa-vúfa, Jac:Jra!ly-grallrlc,
tres dias de viagem pelo 1'10 acima. P·resirlio, residencia dos regatões, e /Jarradas do lado cs·

«Achei a situação da vil!a bastantemente aprasivel e quasi querdo do rio, onde em 1820 tinha 120 almas.
toda feita de novo, porque se· tinha queimado haverá dois JVIorcêgos-(morro c1os).-Ao N. E. do morro
annos, e ainda que a bexiga fez grande impressão naquelles do Urubu, na distancia de i kilometro, quando muito, jaz
indios, achei que o director tinha trabalbado muito, e lhe este morro, assim ch~mado por causa dos muitos morcêgos
dei o louvor, que merecia, tendo feito muito boas ca as da que l1'e1le se abrigam. .
sua resideocia e da do vigario: a villa muito bem plantada, Chama-se tambem dos JJJilagres (veja-se e te nome) por
e a igreja ainda que não estava acabada tinha muito bom qLle diz lllJla tradição muito antiga qn.e ali existe nm3 ima
principio, e fio qoe o director a acabará com brevidade e gem da Virgem Santissima, qne alguns affirmam terem oil·
pe~ição para que já lhe voo mandando a telha. sel'vado por urna fenda existente no talbado.

«Achei que n'esta villa não havia. omcial algum dos offi- Ondo éste morro é perpendicular á margem do rio, exis-
cios mecbanicos, e trouxe logo cinco rapazes para pôr aos te o emllema da redempçã.o mil'ando-se nas agl1:\s do rio:
offieios, e mandei CJue viessem mais, trazendo para minha é chamaúo vLllgarmente-Crnz dos Milagres_
casa dois filhos do Principal, qoe o mais velho terá dez an- Este morro serve de limit.es i:Í freguezia de S. Bernarilu
nos para assim se civilisarern melhor. D com a do Brejo. junto ao rio Parnahyba.

Em-1820 constava d'uma praça com 80 braças de cum- l\~orro .-Imporlante povoaç:io á margem direita do
primento e 4·0 de largura, 2 ruas, 25 fogos, 90 almas, en- rio l!1zl11im, habitado por muitos negociantes- o la\Tauores
trando 40 jndios civilisados, e uma igreja matriz. abastados.

Faz parte de um dos tres municipios de que se compõe Orrerece :la' observador uma bella vista.
a comarea de Vianna, e está distante della -l4 l/~ legoas e É ue lamentar, CJue aqui aind:l não tenha uma ermida.
da capital 28 \eguas e a/4 • J\lLorro ao'udo ou no ALlWR1M.--Morro na cidade

É banhada, como já dissemos, pelo rio Pinelaré, possoe de Cé;lxias, ele forma cOflica, baslantemente levado, ~em

terras fertilli simas cortadas por agoa potavel, e carregadas cheio de pedras, e onde está um qnarlel.
de excellentes matlas, onele se encontra, entre optima:> ma- Domina toua a cidade, porem não tem pôço, rio, 00 de·
deiras de eonstrucção, o cravo, a borracua e a copabuba. posito algum d'agoa.

Em 1820 proximas a villa existiam tres aldeias de indios É notavel não só pelo ,-alor com que aLli resistiram, de·
.f}amellas domesticados, e se cbamavam Cajar'y, Capr'var.1J baixo de todas as privações, as tropas portug'oc7.as iÍs forças
e Guarapú·Q.llga, e nellas se encontravam 280 habitantes. ela iodopendcncia, como tambem pelo beroico e inéansal'cl

Os indios não far:em mal algum porqne estão clomestica- denodo com que foram d'aui batidos os rebeldes óal(iiosem
dos e abi relacionados, pois compram 00 trocam mercado- 1839.
rias de todas as especies pelo oleo de copabuba. É tambem notavel porque inspirou ao eximia cJnlol' ca·

Tem em sen territorio doas colonias,. a de S. Pedro de xieose o dr. Gonçalves Dias a soa bella poesia lJ1ÓI'I"o do Me·
Alcantara em distancia de 4 legoas da villa e a outra, a Ja- erim, que Ilade ser lida sempre, e com prazer, om quanto
Duaria. a 30 legoas. no mundo se faltar a lingua portugoeza.

Oprincipal ustento dos seus habitantes é a caça e o peixe Vide Caaiias, pago 123, cal. La
de toda a especie, que com muita facilidade se encontra no Mosquito-(rio do).-Canal que divide a ilha do
rio e nos lagos, qne circundam este districto. Maranhão do continente.

O calor athmospherico é de 88° de dia, e 77° de noite. MuniITl.-(rio).-Nasce da reonião de pequenos ria·
As molestias reinantes ahi como em todas as povoações chos na Iat. merid. de 4° 3' e na long. occ. de 44° 42', digo

ribeirinhas, são as febres intermittentes. tante algnmas ieguas da margem esquerda] do rio P~nJ(l.

Presentemente é esta villa e freguezia uma das mai' fer- hióa, corre a N O e desagua na bahia de 8. José, dep.oig
teis ela provincia_ de ter recebido pela esquerda o l!JuarIJ e Pcwlica, e pela

A villa conta algumas casas de telha, e muitas palhoças, direita o rio P~"eto, Aqua-fn-a e Una.
mas não tem um templo, sendo todos os actos divinos cele~ Em seu curso corre a N O e é navegavel desde a sua em·
brados em uma casa particular, arrendada pehgoverno pro- boeadura, no inverno, até á confluencia do rio Preto, õ 16'
vineial para tal fim r guas acima da \'illa da Manga, por canôas grandes, e em to·

Tem ám districto do paz, uma subdelegacia de policia, do o tempo por pequenas.
um commissario vaccinador, UUl delegado da instrucção pu- As terras á margem d'este rio, que não são proprias pa;'a
bJica, duas cadeiras de ensino primaria, uma pnblica e Oll- a cultura do arroz e algodão, são comtudo abundantes até ,i
tra particular para meninas, sendo creada pela lei pro- Caehoeira de arvores chamadas andirobeir'as, que produzem
vineial, n. 372 de 26 de maio de I85tS uma para meninos. certas castanbas, de cujo oleo se fabrica sabão. (Vide Ica/ti).
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Nas margens deste rio encontram-s,e os povoados conbe- que se acba situada esta villa, c nem tão pouco descrereI'
l:idos pelos nomes de Cachoeira, Mon'o, Rui- Vaz, Axixá a architectura dos editicios ljlle ali se encontra. Vêr-se orna
eBocca do 1'io. de nossas villas, é vêr todas, porque infelizmente em todas

Sobre este impqrtante rio o Paiz, jornal, no seu n. 47 se nota a falta absoluta de gosto dos habitantes na con truc
de 23 de abril' de '1.869 escre\'eu o seguintC', que com mui- ção de sellS predios, toro~ndo-sc ainda mais saliente a in
to pl'azcr para aqui trasladamos. dolencia e tristeza que reina em taes Jugares. O "isltante

cNaregação do rio .iJlunim.-Apraz-nos abrir sempre es- que não está ao facto ao que é o nosso interior, só lhe pa
paço para a publicação de trabalho de real utilidade publica, rece á vista do aspecto' que se lhe apresenta, que elle est,í
Está neste caso a carta que nos dirigia o sr. Antonio Joa- em um paiz antigo e abandonado, onde tndo ditll~ha e fc
quim Lopes da Silva acerca da cl)nvenienl~ja de estê.lbelecer- nece. As cousas mais come-sinbas ás commodidades da vida
se navegação a vapor no e~tenso e cauualoso rio Monim. não se encontram, e co ta dizeI-o, mas e verdade, mesmo

Que tristes reflexões desperta a leitura desta carta 1 ag mais neccssarias.
Quanta riqueza perdida porql]e não queremos ou não sa- Lembro-me que o Yisconde de Sant'Aman(\ viajando pelo

bemos apro"cital-a I rio Mearirn notoo diversas faltê.ls, e entre estas a do pão, e
Não temos dados para avali31' a colheita do tcrf'!torio re- por isso foi censtlrado; serei eu tambem por dizer qoe é tal

gado pelo Monim, 00 dos proc!uetos fJue por esse rio des- a miseria de nossas \'illas e cidades do interior, que pern
cem, porem no e cripta do sr. Lopes !la o preciso para se mesmo a hortaliça mais commom por ali se ac.ba ~

concluir que a companhia tem tLldo a ganhar com essa na· Tratemo', porem, da navegação entre as villas do Rosa-
I'egação. . rio e Icatú. Essa n3vegação é feita pela bahia de S. José.

É esta a nossa opinião mais de uma' \'ez emilLida. Julga- Sabe-se do Ro 31'io com a maré preia-mar c vem se e, pe
mos essa navegação snperior ainda a ele S. Bento, que te- rar a encbente na ballia, para com meia maré poder-se en
mos entretanto por moita vantajosa. ' traI' na embocadora do rio l\looim, viagem em que se gasta

Arapidez, segurança e comrno lidade das comnlLlnicações de 10 a 12 boras.
não são só proveitosas para os lugare onde os productos A navegação pela bahia, alem de perigosa, é morosa,_de
já abundam, onde o l.lOmem éonbece e vive do trabalbo' viela aos baixos qne se encontram e estendem par legllas
fI'outros logares, cm que as forças prodocti\'as do solo e da desde a embocadura do rio Munim até ti Meritiba. Admira
população estão deS;lpl'O\'eitadas e paraly adas, eJlas as des- que, com melhor via ele communicação por mar entre es
perlam, e pelo amot elo ganho apparece o trabalbo e por tes doos pontos, ainda se navegue pela babia, arriscando
conseguinte Li riqu za. se vidas e fartaDa.. Ao lado direito do rio Munirn ba um

A missão da companhia de navegação a vapor, como em- igarapé salgado, ou antes um braço de mar, que cbamam
preza eminentemente patl'iotic... , sem sacrificar os seos in- Periá-Juçara, bastante largo e que de maré cheia tem Cíl

teresses, o cJLle aliüs não pode temer trabalbando com este pacidade para dar pas agem a um vapor como o GU1'UP,1j.

fim, é C,Qncorrer quanto em si coubel' para desenvolver na Es.e braço se e tende por mais de duas leguas, internan-

I

província a agric.ultllra, yerdadeira base do nosso progresso. do-se com direcção ao Bo ario, e em-certa altura clelle ba
Oclerer do governo é dispensar-lbe todo o aoxilio, não um pequeno ig3rapé, de 200 ou 300 Ql'aça de comprimen

negal'-Ihe a menor assistencia, to, que communica com o igarapé denominado-Se nta Qui
Euim, se a companhip lucra estendendo a EUa navega- teria-ou das Caixa1\, e fica muito aquem da ponta da Tu-

~ão, porque maior será o ambito de was operações; se o Lba do lado do Rosario, de sorte que, vindo-se desta "illa
governo tem interes e ueve de proteger a companhia nestes sempre pelo rio, entra-se neste igarapé ou foro das Caixas,
commellimentos, porque delles resulta o bem estar e a pros- nome porque ó mais conhecido, e sabe-se no-Periá Joça
peridade da provincia, cojas rendas se aogmentarão; não po- ra,-ga tando-se da villa até LI sahida 2 e meia horas de
dedeixal' de merecer da uirectoria ela companbia e do exm. viagem, e d'abi ao Icatú -I e meia a 2 horas, fazendo-se
sr. "ice-presidente a mais ~éria atl.enção o trabalbo cio sr. portanto esse trajecto sem riseo algum, e em menos de me-
Antonio Joaquim Lopes da. Silva: tade do tempo, que hoje é preciso.

11Im. m'/'. n~rlaclO,. do Pa-íz.-Chegando eu ha poncos Antes de sahir-se do igal'apé Peritl-Joçara ha ootro fUI'o.
dias da \'illa do Icatú, onde fui tratar de negocias da com- ao lado esquerdo por onde se passa para o. rio .Munim, c
panhia de navegação a yapor, e tendo ali colhido algumas vitando-se assim o trabalbo de sahir na babia e procurar
informações importantes, que julgo algum dia possam ser- depois a embocadura desse rio. Só á indolencia proverbial
vir de grande proveito à mesma companhia e aos habitan- do nosso povo se pode attribuir a circ\,1mstancia de nave
les dos districtos do Hosario, Mnnim, Iguarti, Vargom-Gran- gar-se ~ela babia, have.ndo outra passage'm com tantas van
deate. etc, no caso de levar-se a crfeito a navegação a va- tagens.
por alé ii villa da Manga, eu vou por isso rogar- Ibe baja de O fmo das Caixas está, é' cel'to, obstruido e ningnem boje
dar publicidade ao pequeno trabalbo que 'junto remetto, fi- por ahi navega; mas, segundo informações fidedignas, pode
lho unicamente dos bons desejos qoe nutro pelo progresso se fazeI' a limpeza delle, para se tornaI; navegavel por em·
de minha provincia, e pela felicidade de seus llabiLantes. barcações como o vapor Piwlare, com um ou dous conto'
Com estima e consideração se assigna-De V. S. -- Att. Q amo o de reis. Nada porem affirmo de posith o sobre esta obra,
obr,o e cr.o-.4.ntonio Joaquim Lopes d{(' Silva. porqne não a examinei.

Navegação do lcatú. -Não vou tratar da localidade em O out[O furo do Periá-Joçara está pouco obstruido, e
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com '100 ou 200aOOO pode ficar cm estado de ser navega- pos para serem transportados. Para recebimento d'estes ge·
do por embarcações do calado e lotação do vapor Odorico neros pode a companhia ter um paiól ou armazem.
Mendes. É facil fazer um orçamento apl'oximado do quanto é Em tempos de secca o vapor polie em aguas vivas subil'
preciso despender-se com a Iimpesa do fUro das Caixas, acima da Cachoeira grande sem inconveniente algum. Com
porque ainda hoje pode-se navegar por el1e com alguma dif- quanto a cachoeira t1esle rio seja mais extensa que a do
ficuldade em cascos pequenos. Itapecurú, dizem os moradores, que, removi tias cinco pt?

É de tanta vantagem a abertura e limpeza deste furo, que, dras que se acham em lugares qlle impedem a na\'eg~ção,

ainda mesmo gastando-se 6 ou 8 conlos de reis, é cousa ne· não haverá mais obstaculos a receiar. Sendo apenas cinco
nhuma em vista dos resultados que se pode colher. pedras, como Llizem, :Jcho que o exm. sr. vice-presidente

Desejando a companllia de navegação a vapor estendeÍ" da provincia deve m:lOllar fazer essa obra, o que pode ter
as suas linhas fluviaes, será de certo o rio Munim um dos lugar' quando se concluir os trabalhos da c.aeboeira do lta·
escolhidos, e por isso ninguem hoje mais interessado em pecurá. Seria muito r.onveniente a collocação de um paiól
facilitar os meios de communicação do que a propria com- ou al'mazem acima ela cachoeira grande para deposilo dos
panhia. E como a comparJhia, comprehendendo os seus in- generos que descerem durante a secca.
terasses, jà tomou a lou<;,avel iniciativa de promover SE'me- Tomamos porem ao l'io-l\1ullim-e ás \"íllllagens que a
Ihantes melhoramentos, creio que não hesital'á em fazer o companhia pode (.\'ali colher.
mesmo n'este caso tanto mais achando-se dirigindo os des- Como é sabido, não ba um só rio na provincia, qlle me·
tinos da província' um maranhense distincto e i1lustrado. Ihor se preste e em que melhores madeiras ele constl'ucção
En estou muito certo ·que essa obra, e outras como estas, se 6ncontrem, para montagem de uma serraria n vapor, do
não ficarão em projecto. qlle o rio Munim. Com os recursos de que [Jade díspar

São estes os verdadeiros melhoramentos em que a pro- a companLtia, penso que a montagem de uma tal serraria
vincia deve cuidar. Todas as despezas que sejam de inte- seria de immen a vantagem. O consumo de madeiras de lo·
resse geral pertencem certamente ;í administração publica, das as qualidades cresce de dia [J<Jra dia, e a l11o~ma com·
e não tendo a companhia rendas extraordinarias para fazer panhia corhSome annualmente con~os de reis só neste ramo.
face a ellas, não se pMe exigir que ella só carregue com Dispondo ella de pessoal habilitado para esta empreza,
dispendios em que não é a unica a aproveilal'. o que lhe falta'! Comprar uma dala de terras e sentar a

Assim é flue muitos talvez CellSUrQm a companhia por mac.bina: montado e dirigido este 0stabelecímento, corno de·
aoxiliar ao governo pecuniariamente em taes melhoramen- ve ser, em dois annos a companhia tcria urna foute de ren·
tos' porem quem reflectir que d'ellHs reslllta á mesma com- da extraordinaria. Deix::Iria de comprar no mercado madei·
panhia economias immedi:Jtas e notaveis no ·serviço da na- ra mal serrad::l e- cara, e os proprietarios lucrariam moito j

vegação a seu cargo, certamente não deixará de approvar porque sendo a madeira bem serrada, os car[Jinas pouco
que ella, alem de tomar a iniciativa, que sem a menor du- teem qoe preparar. No deposito ela companhia :3e encontra·
vida lhe compete, tambem por sua parte despenda alguma ria madeira serrada e prompta para toda e qualqller obra,

I eou.sa. mesmo para os mal'cineil'os; porque, alem das serras ver·
Acompanhia tem meios de le\·(II' annte muito mais eco- ticaes para serrar os p~lUS em bruto, devia haver algumas

nomicameote flue o governo certas obras, e clla não pode bancadas com serras circulares para desdobrar e preparar
cruzar os braços em presOllva dos melhoramentos nas vias a madeira nas medidas, que se. podessem adaptar it todas
de transpol'tes que reclama a inrlustria agricola e commer- as obras.
cial do interior, se ella, continuar no mesmo louvavel ern- ,É esta urna empresa. que uão pode deixar de ser liem
penha de pl'omovel' o progresso material da provincia por succedida. No córle das madeiras e conducções d'ollas rio
todos os meios ao sen alcance, e que sejam compativeis abaixo em balsas ou jangadas, a companhia podia empregai'
com os seos recursos, terá cumprido sua gloriosa missão. muitos braços livres, que hoje nada fazem. A serraria de·
Se pelo contrario ella se limitasse a ser, como lanla~ outras "eria se montar na \"illa do Icatú, ou acima da cachoeira·
empresas elo impcl'iu, uma mera especulação e uma parasi- grande, ou outro lugar eséolhido flor pe soas entendidas.
ta cios coCres pllblicos. graves censuras mereceria a sua ad- Termino, esperando que as pessoas a qllom este lraba·
ministração por pcll'te dos homens intelligentes e sensatos. Ibo possa interessar, o estudem com attenção, pois tenho

O "apor é o motor da civilisação, e por isso é preciso convicção que de\"em estas idéas el' :l[Jroyeitadas.D
leval-o a essas regiões onde só se encontra regre so e iL1éas JVLururé. -Bichilw o(ficina/is. Urticaceíls. lJ1ar·
acanhadas, afim de. dar a seus habitantes uma novíl era <.le li·us.
felicidade e bem estar. A navegação a "apor no r~-Ml1- D. Diogo de SOllza em O de julho de ,ISO:! I'emetleu ao
nim-não deve só limitar-se á villa do Icatú, pelo contrario visconde de Anadia pelo navio-rejo-um caixão com ai·
de"e estender-se até a \"illa da Manga. guns pés da planta 1IZu'/'unj, e outro contendo o leite ea

Sabe-se que no \"erão isto não é passiveI; no inverno casca da mesma, indo tudo «acompanbatlo fIo mathodo de
(pelo menos quatro mezes) porem, pode-se chegar a essa cW'ativo e aos cuidados do negociante J050 de Deos Pire-,
villa, e logo que os lavradores do Iguará, Brejo, Chapadi- incumbido do tratamento das plantas e da entrega de todos
nha, Rio Prelo, Mocambo etc. etc., tiverem certesa cle que estes objectos. D .
a companhia mauda fazer duas viagens mensaes áquella vil- Até hoje não sabemos o resultado d'essa remessa.
la clurante o io\'erno, todos mandarão paI'a ali Sj3US gene- l\'Iuzeo.-Pela secretaria do estado dos negoeiosdo
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imperio foi expedido o aviso de 20 de julho de iS2õ man- Costa B:Jrros, e em ii de outubro cresse mesmo anno en
dando sua mllgestade', que sejam rcmetLidas pm'a a côrt,e viou este ao ministro Estevão Ribeirô de Resende «algnns
produções da natureza afim de se enriquecer o Mazeo 1m· pedaços de madeira petrificada, que encontrou el1\ palacio,
perial. e que constava baver no districlo de Pa~tos-Dons d'esta pro-

Foi este a\'iso recebido pelo presidente Pedro J0sé da viocia,lI

Navegação.-Cooforme já dissemos no artigo 1774.- ada achamos a este respeito,
C011l1Jallhia ele eommercio foi aqui estabelecida cm 1G82 a i775-Em agosto d'este anno voou pelos ares. e perdeu-
primeira cOlJl7Janhia-de commel'cio, a qual por espaço de 20 se inteiramente o navio Paraiba por explosão no paiol da
annos negociou, sem concorrencia, com todas as drogas e polvora.
fazendas vindas tio reino, com todos os geoeros do raiz, e 1776-Perdeu-se ao sahir da barra o navio Pt'edade.
negros da costa d'Africa, sendo pe.rmittida aos socios d'es- Os navios São Francisco de Paula, ,11onte do Carmo, e
la companhia a na\'egaç,ão para acquisiçTIo d'esles generoso Bel/a Bar0118za.

Claramente se vê o quanto seria pequenà e acanbal1a a '1777-0s navios N. S. da Esperança, Santa Rita, e S.
naregação cI'e . es tempos, Wo previlegiacla como cbeia ele Zac/wl'ias, que aqui afinal despedaçou-se sobre uma corôa
re lricções.· mndando de ancoradouro.

la noite dos seculos perdeu-se toda e qualquer noticia 1778-Apeoas a galera N. S. dos /Jmze1·es.
d'el/a, e de ontras, que lhe succederam até os annos de 1779-Curveta Penha de F'rança, galera lJfamnhão, N.
mo a '177-1, pois durante elles entraram no no 50 porto 8. dos P1'a~81'es, e Providencia.
22 narios. .J780-Curvetas Sant'Anna e S. José, S. Ped1'0 Gonçal-

Estabclecitla a companbia geral do C'ommercio do Mara- ves, S. Francisco de Paula, \:. João 1\epomuceno, ftfel'cu
nhão e Gram-PLlr{) em '177!j, alJgmcntou-se graclnalmente o 1'1'0, Pt'et/arie, PTovidencia e Rainha, e mais antros em nu
numero do narios, que entravam c salliam do porto deSão mero de 26, Da verdade crescido para esse tempo a ponto
Luiz. de causar admiração, segundo disse o governador D, Anto-

Omovimento maritimo cl esla provincia para a metropo- nio de Salles e ~oronba em 6 de j~eiro de 1781.
le foi e te nos seguintes anno" 1781-N. 8. do O', Santa Ouitet'ia, e mais 22 cujos

1769-Partiram somente 6 n:Jvios, nomes não encontramo,
No map[ia dos generos exportados, que os capitãe -ge- Perdeu-se na babia de São Marcos o brigue S. Lui;;,

nel'aes tinham obrigaçITo de mandar, o d'esse anno someo- Roberto Southey na sua Flisl01'ia do Bra::,.il attribue este
le menciona e tes gencros-algodão, arroz, aLtanados, ca- aogmeoto da navegação «ao cultivo do anoz e algodão, que
tau, gengibre, oleo de L:Upabuba, e jutaicica 'JU gornma co- o povo a principio olhou como louca e "exatoria inovação
paI. d u~ dos impraticaveis projectos d'llIn ministro aventurei-

Ogovel'Oo I orLugoez admirando-se de serem Liío poocos 1'0.» •

o gcneros de BXpOrLaçi'io em offJcio de 24 ele dezembro de I 782-Elleas, S. Pedro de Rafles, S. IlJiguel e Almas,
1770 ~i se ao governador', então Joaquim de Mollo, «que curveta LV. S. da Victoria, e mais -13-ao toelo '17.
cm Lishoa constara exportar-se d'esta cidade baunilha, que 1783-S, Ped1"0 A1.treo, Prince:a Divina, S. João rio
ha tempos nITo lJia, 1Jed1'a hU'll1e e outl'a dl'ogas, pelo que Rocio, e mais 19 navios.
até para aqui foram mandados os droguistas Agostinbo José i i84-N. S. do Oo'!'n Successo, Santo C/wislo, e mais
oManoel Jo ó de Miranda, e alem d'estes generos tambem 20.
larlaruga ele fina qualidade etc. etc,» '1785-Sabiram 28 navios de diversas denominações e lo-

Na numero d'esses navios e tava o chamado IV, S, das tações, desconhecidos por nós.
Necessidades, que se escangalhou batendo 11'U111 baixo, \pparece agora um claro desde este anrto até 179L

'1771-0 brigue Slio Luiz. Em 15 de maio São Lazat·o, 1792-1\. S. das Marav?'lhas, Alt'nerva, Ânibal, galeras
oqual sa[fou-se com avaria d um baixo, onde bateu ao en- Rei David, 1". S. ria Piedade, N. S. dos Pmzeres, P1'ovi
~ar na barra, e Pamiba. denc.ia, iJiadeira, DWlue de Bragança, Neptuno, Albuquer-
i772-São João, o primeiro creste anno pois sabia em q-ue, Asia. iJJercu1'1'O, N. S. da A.lalat'a, e curveta S. Ra

~l de janeiro levando 3,123 arrobas d'arroz, ficando ainda phael.
DOS armazens da companhia 10,000 alqueires, N.. S. da N'este anno entraran;l -1,187 escravos, que foram vendi-
COllceiçào, N. S. da i/ladre de J)eos e A[mas, Sào Pecl1'0, dos por Hj5:2S0t$000 reis.
São Sebastião, N. S. da Oliveira.. 1793-As galeras N. S. ela Graça, N. S. da Ajuda, N.

li73-Cbegaram e sahiram os navios Diamante, Pieda- S. das Mercês, S. Fl'ancüco Xavt'eq', S, José do l'n'umpho,
de, São Pa'ltlo, C'lt1''Veta Sant'linlla, N. S. do Rosario. Maranhão, Amavel Donzella, e os bergantins Santo A'11 to-

I
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Sabiram. Tenelada,. Equip.

62 oH :ts7f ·1:023
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Brasileiros ..

Americanos.
Bclgas '.
·Francezes .
Hanoverianos
Hespanboe ..
Ioglezes ....
Norlleguezes.
POl'tuguezes.

."lia, k S. da. Piedade, N. S. da Conceição, e EX1Jcdiell-
-~~

le. . Prorincias. Navios Tonelagem Equip. Narios Tonelagem Equip,

Segue-se agora outra lacuna até o <lono de Para , . , . , , . . 37 4,852 360 24 3,655 26~

180G-Sahit'am pal'a Lisboa 30 navios carregados ue ge- Piauhy "'.. '12 '1,774 130.J4 ",597 t57
neros do paiz, sobresabindo enLl'e estes () arroz e algadão. Ceará. . . . . . . . . . • 10 596 64 13 5,075 36i

18H1,-Este anno é mareado com horror, porque no do- Pernambuco...... 11 1,778 124 Ü 1,2G7 70
mingo 2 de outubro, ás 4. 112 boras da tal'de, quebrou-se o Rio de Janeiro. . .. ...L ~~! _.:..~.~ _
paquete llllrepido, de que era capitTIo Gregorio Dias de 7 t 9,287 69'1 57 H,594 860
Medeiros, nos bllixos da I1ba de Sant'Anna.

Alem da equipagem trazia de'Cacheu 39R eseravos, todos 235. Ainda que o mappa, que precede, ~presente no
falleceram, menos o mestro, o contramestre e seis mario exercicio de '185[1,-55 mais H navios que !la de 1863
nheil'Os, os' quaes chegar<lffi á capital no dia tO do mesmo 64, isso não ,prova a diminuição na navegação de cabotagem
mez ás ti boras da madrugada, qna ! mortos pela fome e antes pelo contrario se verifica augmeoto porque, eomquao·
sêde. . . to navegassem menos H. navios, a tooelagem dos do ulli·

Entramos agora n'nrn periodo de immensas lacunas, e mo exercicio foi maior em 2,307, e pOl'tanto bouve maior
faltas ás vezes totaes do numero dos oavio~, que entraram movimento de cargas 00 flm do decennio.»
e sabiram do nosso porto, sendo para lamcntal'-se tal om- Julgamos acertado accrcscentar mais estes dados, que
missão e n'am ramo pOI' demais impol'taote da estatistica servirão para derramar alguma luz sobre o obejce.to em
dn província. questão.

Transpondo longo espaço, transcrevemos o seguinte que Foi este o movimento da navegação de longo curso nos
:l este respeito diz o dr. ~ebastião Ferreil'a Soares nos seus exercícios de _.
Elementos de estatistica, já citados. EnL.-aram '.(.onol:lgem Equip, Sahirlim Tonelagem Equip.

«23L Pa~sarei agora a tratar do commercio maritimo não 1865 a 66 09 28,571 1,263 98 31-,223 1,2U
só em referencia ao do longo cursô, como ao de cabota- 66» 67 175 31,4·93 '1,376 106 39,597 1,387
gom, e do interior, pomn o'este distinguindo os navios de 67 n 68 i>4 '13,568 1,017 .)[.1- '13,436 960
vela dos vapores Ruviaes 00 Maranhão; e ainda assim se0- 68) 69 '125 65,32'1 1,789 305 63,C88 '1,890
tindo não possuÍ!' os indispensaveis dados para desenvol- Durante o anno de 1870 entraram em nosso porto 22~

\'er, eomo convinha, a navegac·ão dos "apores: portanto se- navios e sahiram 22'1.
rei mais breve a este respeito do que o fui em relação ás Dos entrados fOI'<lm prol:edentes de portos estrangeiro'
outras provincias. 87 e de portos do imperio 137, e dos sabidos desLinaram·

232. A navegação d.longo curso da pl'tlviocia do Mara- se a porto estrangeiros 8[.1- e ,a portos do imperio 137.
nbão se e(fectl1ou em barcos naciooaes e esLrangeiros, os Dos que sabiram para por'tos estrangeiros eram oaciooae
quaes vou demonstrar no mappa, que se segue, relaLivo aos 32 e estrangeiros 52.
exerciéios de 1851--55 e 1863-64, fa7.enc1o distincção das Dos que sabit'am para portos do imperIo eram naciooae
suas nacioTJalidades. '136 e estrangeiro I.

i854-!855. f8ô3-!8M. Dos que entraram l1e portos estrangeiro eram nacionaes
--~

Jliacionalidades Narios l'ollollagem Equip. Navios Tonellagem Equip. 4-6 e estrangeiros [d,
1,818 86 Dos que entraram de portos do imperio eram estraogei·

432 20 ros 2 e nacio[}aes '13G.
'1,768 142 20 4,034 24--1 D'entl'e os 221. navios entrados eram movidos a vapor

3 336 18 133, e d'eotre os 22'1 sallidos·13L
83 9 '1,205 94 Movidos á rela entraram 25 bal'cas, 13 brigues, ,li pal3'

353 4-2 U ,809 4·69 chos, 22 hiates, 6 escunas, 2 pallJabotes e 6 galoras, c 3'

1 156 6 hiram 24 barcas, '12 bl'igues, 17 patacllos, 23 hiatos, Oes-
2·1 5,597 339 23 7,008 326 cunas, 2 palhallotes e 6 galeras.
·7i....io·:4·8'3.._..1·:·0·23........9·8......2iiüi......1·;1·~4. Tripolavam os navios ent.rados 6,762 pessoas, das quaes

7 .. ,~·130 98 6 1,298 75 i02 eram escrayos; tripolavam os navios sahidos 6,OG3, !los
·7·9...._·~i'.j':·9·4·3 ....·-1X~Ú·--·iõ4·· ....25·:846·..·_·i:229 quaes ,10ã eram escravos. .

, Foi esLe o movimento de navegação de cabotagem duran'
233. O mappa ante1'iol' demoostra que a navegação de te os exercicios:

longo curso do Maranhão no exercicio de 1863-64 foi su- Enll'al'am. Teneladas, Equipa.

perior á do exercicio de '1854.-55 em 25 navios, lotando {865 a -1866 63 '11:724- 1:1-17
mais 3,903 toneladas, bem como apresenta maior nomero 66 a 67 515 '13:372 987
de navios das nacionalidal1es iogleza, franceza e portugueza. 68 a 69 65 ,I: 396 4-17

234-. A naregação de cabotagem tambem marcha em pl'O- e do aimo de
gresso, e isso se pro"a com o mappa, que vou produzir, . 1870 5,1 ,1 :939 328
relativo aos ex.eroicios de 1854-55 e 1863-64, com dis- Segundo o motor da navegação foi este o movimento du·
Lincção das pro\ incias da procedencta. rante o exercicio de i 866 a 1867.
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Equip.

1002
374

Mll1DOS.

'fonelagem.

23:262
3:23-í

Entradas.....----------.
N.o

LONGO Gunso.

Navios ii \'ela
a vapor

CABOTAGEM.

Nal'ios ii "ela
a vapor

Compl·tO Bocca Calado Tonelds Força Mareha Trip.
Vapores (pés) (pcs) (pés) (caralos) (mühas)

Eis a comparação cio termo media do movímento da na- Guropy ... '" .. 156 23 9 ld 1 120 9 29
vegação de cabotagem, no quinquenio de 186'1-1866 com Camocim. . . . . . . 14.0 23 9 400 BO 9 29
omovimento do exenicio de -1866 a 1867. Odorico Mendes. fi9 <J7 8 tfi2 80 8 25

ENl'nADOS. Mearim .. o, .... 97 20 4 93 70 7 21
Navios. Tonell'lgem. Equip. Pindaré. . . . . . . . 86 i4 6 76 50 7 i 9

65 12:372 L068 Itapecorú.. . . . . . 75 -13 4 1/'i 50 30 6 18
5fi 13:372 987 Caxias......... 75 13 4- 4/'A 50 30 6 'J8
W·····..···Tõb'õ..·..·····....·..sT..·· Dias Vieira. . . . . 76 16 3 50 30 5 17

Maranhão... . . . . '176 26 8· 1pO -120 9 30
Por esta clemol1sl1'ação se conbece qual foi o rendimento

62 B :830 ·1 :028 liquido em fretes, passagens e subvenções durante o semes-
53 H: 170 975 tre começado em IOde janeiro e findo em 30 de j unbo de

-··9........··....·6(fõ....··..·····_·B'~f- '1870, das seguintes Iinbas d~ na\'egação a;vapo:'.

Termo media do quinquenio
1866 a t867.
DiO'erença para menos

Fecbamos o presente artigo sobre a navegação de longo
Sahidas. curso com a seguinte noticia.
~-

N.o Tonelagem. Equip. No dia 27 de dezembro de 1870 no porto desla capital
!lO 28:788 98'1 fundeou o vapor Orunswick, o primeiro da linha directa
16 10:809 . 40G creaua enlre esta cidade e a Europa pelo negociante H. E-

vans, a quem pagamos aqui, voluntariamente como mara-
31 3:!l32 297 30 3:370 203 nhense, o nosso lribnto de gratidão pelos importantes melho-
24. 9:!.l-40 690 23 7:400 ü82 ramenlos que com ella trouxe a.esla provincia.

Este vapor é de porte de fiOO toneladas para carga, de
As embarcações de longo curso n'esse mesmo exercicio optirnas accommodações para passageiros, tripulado n'essa

\'ieram viagem por 32 pessoas, e commandado por S. Roacb.
de Inglaterra o...... 15 Asua carta (le saude foi passada em Lisboa no' dia 12 de

I França ..•.... o o o" . .. n dezembro de 'J 870'pelo cons111 geral do Brazil Manoel d'A-
I Portugal.. . . . . . . . .. . .. .. .. .. t 2 raujo Porto-Alegre.
I Au tria o.. 4 Estas minuciosidades, boje talvez impertinentes, para o
« Hambnrgo " ., . . . ....;) foturo serão uteis ou pelo menos curiosas.
I Hespanbao o. . . 3 A navegação fluvial é feita ou por barcos á vela e remos
« Estados-Unidos .. o o. .. 12 ou a vapor.
e Confederação Argentina.. . . . . . . . . . 3 A navegação a vapor teve principi9 em 1850, quando a
I Possessões ioglezas na America. . . . 4- 27 de abril o commendador Domingos da Silva Porto con-
I Dinamarquezas o... , .... " .,. o. . . 3 tractou essa navegação pelo rio Itapecuru, que havia sido
I Hespanbolas. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 autorisada pela lei provincial n. 255 de 3 de dezembro de
I Portos do imperio paI' transito oo. . '10 1849.

"of" A 20 (le maio do anno seguinte fez sua primeira viagem
As de cabotagem no mesmo exercício vieram o vapor Caxiense, que havia chegado de Inglaterra a 3.f de

do Ceara . . 1 maio, unico que mandou vir o empresario.
cc Parnahiba.. . . . . . . . . 16 Em '18M arruinando-se o vapor o governo rescindiu o
, Pará.. . .. o. .. . . . . 9 contracto.
« Pernambuco....... 5 A 26 de setembro de 1850 contractou a presidencia em

3i virtude da lei provincial n. 429 de 20 (le agosto desse mes-
Para derramar mais alguma luz sobre este objecto apre- mo aono com os cidadãos Leite &I ão, dr. Raimundo Tei

sentamos a seguinte comparação do termo medio do movi- xeira Mendes e Jo.sé Pedro dos Sa os &Irmão a encorpo
mêDto da navegação de longo curso no quinquenio de -1861 ração de uma companbia para a navegação dos rios Itape
a{866 com o movimento do exercicio de 'J866-1867, a curú, Mearim e Pindaré, a qual ainda hoje existe, e é que
qual dá em resultado esta apreciação. faz actualmente a navegação fluvial a yapor, alem de dois

NAV!OS ENTllADOS. vapores muito pequenos, Sào Joào l'encedor e Cornmer-
Ns. de navios. Arqueal"~o. Equipagcm. cio, do maquinista J. E. Portal, e de um, o Progresso, do

Termo medio do ql1inquenio 90 25:4.44· t: 12'1 cida~lão Jeronimo José Tavares Sobrinho, que fez sua pri-
1866 a {867. lOõ 3-1:4·93 1:376 meira viagem em ,18 de abri I do segui nta anno para o lu-
DilTerença para mais. ··-Hs"........·6:04g.. ·· ....·····25fS"..· gar Ped1'eiras no rio Mearim.

SAIIlDOS. No seguinte quadro mostra-se qual é a arqueação, força,
Termo medio do quinquenio 89 3·1 :36J L083 marcha e lotação dos vapores da companbia de navegação a
1866 a i867 . 106 39:597 1:387 vapor do Maranhão.
DiO'erença para mais o 17 8:236 3t!f

Termo medio do quinquenio
1866 a i867 .
DiO'érença para menos .'

D-!cc. 'Vl. I-53.
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287

592
931

2,470

267
773
272

'i(592

Linha do Sul ................•......
« do Norte.. . .. . .
ti fluvial do llapecnrú .
« «do Mearim : .
« «do Pindaré .

Alaantara.. . .
S. Bento .

Linha costeira do Sul. . . . .. 85:5õ7~584 As linhas costeiras são, para o norte da capital da pro·
~ « do Norte.. . . . 41:86~~742 vincia até o Pará, e para o sul até o Ceará, e as l1ul'iaes
I( cc do Tury-assú. ::l:600nOOO são para di\'ersos pontos interiores da provincia.
I/. ii de Alcantara. . 4:7851$778 pôde·se affirmar, que ao estabelecimento d'estas linhas
II. fluvial do ltapecurú. i 20:4591$55,1 Lle vapores deve sem duvida o Maranhão o seu grande de·
(/. a: do Mearim.. .. 20:1')-I7ií633 senvolvimento commercial, sendo muit.o para sentir-se, que
<l 41 do Pindaré. . . 6:588~634 283:373~949 a companhia não cumpra, como era àe seu dever, com to·
As subvenções foram do gov·ero·o··Éiúay:..··..·..····..·..···..········_···· das as obrigaç,ões do seu contracto, que tenha o seu mate·

Linha costeira do Sul. . . . •. .3G:00()i~OOO rial tluctuante improprio e insufficiente, e sobretudo que
rt ii do Norte.•... _.~~.:gg9.~q.~9. 60:0001$000 cruse os braços diante de tantas linhas, q1le tem a expio·
Desta província: rar, de tantas grandesas, que tem diante de si, e não· tome

Linha costeira do Sul. . . . . . '12:000iíOOO a iniciativa de qnalquer tentativa, esperando tudo da acção
« (/. do Tury-assu.. 3:600dooo uo governo, e mui principalmente elas subvenções, Cl'ro es·
ii « de Alcantara.. i :200~000 te que lhe tem sido fatal, porem util i\ provincia, poi que
<l fluvial do Itapecurú.. W:8001l000 quebrado o seu previlegio, organison-se ~m 1870 uma no·
(J CI. do Mearim... . 4:8001$000 va companhia a \"apor a Auxiliar, que ainda lucta L:om dir·
e ([ do Pindaré. .. .....?.:g.Q9.§.Q9.Q... 35: lj.00aOOO (kuldades que emum bade vencer, e um particular' já ahi
Da provincia do Cean\: tem um vélpor a cortar as agoas cio Mearim, e este facto lia

Linha costeira do S111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J :'500~OOO ele convidar outros cidadãos <Í imitaç,ão de exemplo tão
Da provincia do Pélrê\: pro\eitoso.

Linha costeira do Norte. . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000aOOO A navegação por barcos <Í vela é impossivel ser designa·
ReIs....·üHjiooaoüo da com certeza, e por isso limitamo-nos "ren;}s a apresen·

Eis a demonstração do rendimento em "fretes;"pãssage'õs tal' o seguinte quadro demonstrativo do numero da em·
e subvenções clmante o semestre prin(;ipiado em 1° de ju· bar(;ações á vela e individuas empregados nos rios navega·
lho e findo em 3i de dezembro de '1870, d'estas mesmas \'eis pertencentes a esta provincia.
linhas de na\'egação Cl vapor da companhia. AnnOJ>. N. li'embarcações. Tonelagem. Equipa!cm.

Linha costeira do Sul. .... 88:1741~203 1869 288 429 ·1230
«( (j, do Norte.. . . .43:798$639 'J 870 295 4·29 1350
« « do Tmy-assú . 3:600~000 O bacharel Antonio Alves de Souza Carvalho desejando
«( « de A.lcantara.. 3:9441$950 desenvolver e facilitar a navegação pelos rios dil provinoia
« fluvial do Itap rú. 128:508t\943 dirigia a varias cidadãos a seguinte circular.
« a: do Mea O:604~637 13 Secção-Palacio do governo do Maranhão, '17 de de·
q ({ do Pindaré... 7:792lj4.Ü7 _ 293:lj.23~779 zemlJro de 186ü.-Sendo os rios ela provin(;in as grandes
As subvenções são, elo goVef·üo..'i'eraF--·-..·...._·· ..·_..·..........· estraàas naturaes de que ella é a~miravelmente dotada, e

Linha costeira do Sul " 36:000aOOO que convem apl'o\'eitar e aperfeiçoar com todo euinado,
(I « do Norte ~.~:.QQ~P9"OE 60:000 11>000 sirva-se vmc. informar·me: 1° que meios julga poderá cm·
Desta provincia: pregar esta presidencia, por si, ou com o coneurso da as·

Linha costeira do Sul. . . . . .. 12:000~OOO. sembléa provincial, de outras associações e de cidadãos
II a. do Tl1ry-assú... 3:600~OOO prestimosos, afim de melhorar a navegação a vapor ja es·
cc rt de Alcantara.. . 1:200ilOOO tabelecida nos rios Itapecuru, Mearim e Pindaré:' 2° até qne
« fluvial do ltapecuru.. . '1O:800JOOO' ponto se deverá considerilr exequi\'cl e conveniente esten-
« ti do Mearim. . . . 4:8001$000 der a dita navegação aos rios Goajallu, Tocantins, Gurupy,
« CI. do Pindaré. . .. _l.:.~.~Q~g.Q9. 35:'~OoaOoOTury-assu e Munim, e com que meíos e modos se podera
Da provincia do Ceará: conseguir esse resultado. Deos guarde a vmc.-Antonio

Linha costeira do Su\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:500t~OOO A~ves d(~ Souza Carvalho-Sr . ....•
Da província dO Pará: Seria longa a traoscripção de todos os pareceres, e por

Linha costeira do Norte. . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000aOOO isso contentamo·nos com o registo apenas do que, na opio
iOT:'9i)'oai)'oó nião geral, mais amplamente tractOl1 elo ponto em qnestão.

No ultimo semestre foi este o movimento d(js"p'assagel~ Eil-o:
r05: «111m. e exm. sr.-Tenho a honra de accu ar a reoepção

do officio, que v, .exc. se dignou dirigir-me em 17 de de·
zembro do anno proximo passado, pedindo-me inl'ormações
ácerCíl dos meios, que poderão ~er empregados para melho·
rar a navcgação a vapor nos rios Itapccllrú, MAarim e Pinda·
ré, e para estendeI-a aos rios Grajahú, Tocantins, Gurllpy,
TuryasslÍ e Munim.

Agradecendo muito 11 confiança que v. exc. depositoll em
mim, vou procurar correspondeI-a, senão com os conheci·
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mentos especiaes, que me faltam, ao meoos com a franqlle- lidade publica, da maneira porque fosse executado o con
za e o amor que dedico a esta provincia, hoje tão acerta- trato, eu vou fazee ligeiras observações a tal respeito.
darnente confiada ao esclarecido talento de v. exc. Pelo artigo 10 é a companbia obrigada a ter promptos

Principiarei pelo -Itapecurú. Este rio, cujas nascentes es- grandes armazens de telha com accommodações bastantes
Ião em um Luritisal, perto da serra do mesmo nome, 1em para passageiros e cargas em todos os pnntos ne.cessarios..
de extensão 250 leguas em todas as sllas voltas e 1'0- Não foi cumprida até boje totalmente, pois na{Barreiras,
doios. ponto de escala, e .portanto necessario, não existem semê-

Despresado ou não aproveitado até á altura da nova villa Ibantes armazens, bem como em outras partes.
do Mirador, d'abi em diante até a confiuencia do Alpen.:a- Jnlgo propria a occasião para dizer, que em toda a parte
laS j;i existe navegação. embora muito difficultosa por cau- são quasi sempre esoolhidos para pontos de escalas os lu
sa, não da pequena e insignificante cncboeil'a de Sant'Anna, gares mais ou menos povoados, onde possam os passagei
esim porque sendo :Jhi estreito o seu leito, é ainda obstl'l1i- ros eocontrar casa para abrigarem-se e generos para alimen-
do por an'ores derribada' p~la força do inverno. tarem-se, etc. etc.

Desappal'ecern, pOI'em, essas ditIiculdades, iocommodos Aqui n'esta linba escolbeu-se, sem explicação satisfacto-
c granues fadigas da cid'ade de Caxias atá esta capital, e ria, o deserto das Barreiras, e até contra o disposto no arti
como hoje, para assim dizer, a navegação por este rio está go '17 do mesmo contrato, qne marca os pontos de escalas.
limitada a estes dOLlS pontos, vou tambem a circumscrevêl' É justo, pois, que seja esta escolha, tão má, substituida
dentro d'ellcs as minhas reficxões. por outra em circumstancias mais favoraveis.

As I'antagens provenientes da sua navegação á vapor de- A pouca pontualidade nos dias das sabidas dos vapores;
pendem: veio ainda tornar mais sensivel a falta dos referidos arma-

{O'Qe circumstancias especiaes elo rio. zeos, mormente em lugar deserto.
2° Da boa execução do contrato entre o governo e a com- Marcados taes dias vem o lavrador depositar seus gene-

panhia fluvial de navegação a vapor. ros nas margens do rio, por onde tem de passar o vapor.
3' Da maior Ollmenor cultnra dos terl'enos banhados por Não vindo elle, estando os generos expostos á intempe-

suas aguas. rie e e\elltualidade do tempo perdem-se inteiramente, ou
Entrarei na analyse de cada uma d'estas asserções. pelo menos deterioram-se consideravelmente, e assim lá se
Nada pos o dizer sobre as circumstancias particulares do vae não poucas vezes o fructo de trabalhos de muitos me

rio, porque m~ faltam conhecimentos especiaes, qne sem zes, de.muitos cuidados, de muitas economias, e qoem sa
duvida sobram cm alguns dos nos::;os engenheiros; comtudo be I o nucleo da futura felicidade de uma familia I
parece-me se~' proveitoso o nomear-se uma commissão lIe Tem chegado ao meLl conhecimento, que muitas vezes
homens habilitatlos com o fim de estndar os meios de fa- por essa falta de regularidade e d s ditos armazens, algu
cililar em todas as epocas do anuo a navegação por esttl im- mas pessoas doentes. abi esperam com anciedade o vapor
pork1nte rio, sendo bem meditado o plano para que não SP pal'a conduzi l-as a algoma localidade onde vão buscar :Jllivio
dê mai • como bem disse a v. exc. o tenente-coronel José aos seus males.
Caetano Vaz: (o repelido mallogro de obras ~uperiores aos Não se realisa a viagem esperada, não ha um asylo onde
nossos reCllrsos, algomas das qoaes começàdas com tanto obrigar-se, sobrevem os accidentes já acima notados, e ag
enthusiasmo, e que hoje jazem por acabar, depois de terem gravam-se os padecimentos dos doentes, e assim baixa ao
sorvido eoormes somma dos cofres proviociaes.» tumuro um ente ás vezes bem uLil e até necessario I

Ana\'cgação de ootros tempos era pur meio de canôas Pelo art. i I é a companhia obrigada a fornecer 50S seus
00 gabnrras, impeli idas pela impressão lias ventos em suas vapores e barcos a reboqoe, transporte do modo rnat's com
velas, ou pelo serviço IJr:Jçal de remos e varas, 00 pela modo a pa sageiros, gados e mercadorias.
sirga. Não foi tambem cumprida esta condiç.ão, e não posso dei-

Fuci! é Opre\'êr-se qnanto seria incommodo tal modo de xal' de cl1:Jmar a séria attenv'iío de v. exc. para a falta de
I'iajar. comrnodidades qoe se notam em taes vapore, incri veis

Com o correr dos annos o progresso dos barcos a vapor, quando contadas, e apenas acreditadas quando vistas.
que já andava por outras provinr.ias, chegou tambem para Em peqneno ambito confLlndem-se homens e senboras,
nós. menioos e escravos indispensaveis ao serviço.

Vencendo-se pr juizos,.c supel'ílOdo-se di111culllades, tive- A agglomeração d'esta gente origina sem duvida o accres-
mos a satisfação de vêr as aguas de alguns rios da provin: cimo de temperatura atmospberica, que é ainda augmenta
cia wrtadas por esses barcos, mensageiros sem duvida de da pelos raios do sol, apenas interceptados por um toldo
uma nova era cle prosperidades. de lona, pooco consistente, diapbano e roto aqui e acolü.·

Pela lei provincial n. 429 de 20 de agosto de 1856 foi l\1uito pequena ó. a eamara, para ali recolbem-se as se-
ogoverno autorisado a contratar a navegação a vapo por nhoras e os menino, babus 0 caixas, e assim vão padecen
varias rios da provincia, o que se fez por um contrato ce- do n esta nova e pecie de forno.
lebrlldo em 27 de setembro do anno seguinte, com urna Ninguem dorme, os homens recostam-se pelas amuradas
companhia competentemente autorisada pelo decreto n. do v:J[Jor, as senhol':Js entregues ao sopplicio já desc,l:ipto,
2,020 d~~H de novembro do dito anno. fogem as vezes d elle, e-vão descançal' na rneia lar..lnja em

Dependendo o bom exito de tal empresa, creacl:J para uti- posição bem incollll11oda para ellas.
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Assim desappareceram eSbes encantos, que aqui se espe- d'isto os transportes dos seus gener-os com pontualidade,

ravam nas viagens a '·apor, mas que se acham em outras zelo_e fretes moderados; tudo ahi florescerá, e sendo esses
províncias, c sem ir mais longe, na do Pará. productos especialmente conduzidos pelo vapores da com·

Hoje que esta companhia já tem grande subvenção, opti- panhia, participari: ella em grande parte desse estado tão
mos rendimentos, e excellente fundo de reserva, é justo lisongeiro, que vae augmentar as suas rendas e assegurar·
que apresente melbores varrores c.om todas as commodida- lhe um esperançoso futuro.
éles para passageiros, e accommodações para cargas, e so- Não pareça exagerada esta opinião, porque o dito rio ba·
bre estas vem a proposito dizer o seguinte: nha a importante cidade de Caxias, que pela sua posição,

Na creação da companhia, quando elta luctava com diffi- entre as capitaes de duas provincias, é o emporio dos ser
culdades inberentes ao principio de todas as emprezas, ro- tões, a freguezia da Trezidella, a' villas do Codó, Coroalá,
ram os fretes mais commodos do que são actualmente. lLapecuru-mirim e Rosario, Urnbà, S. Miguel e outros po-

Por varias reclamações da companhia por vezes tem sido voados miJiores ou menores, bastantes fazendas e tudo isto
alterada a respectiva tabella, embora de conformidade com são elementos de prosperidades ais ou menos bem pra
o 3rt. 1.3 do contrato, parecendo assim que a companhin parados.'
dedica-se muito aos seus interesses, porqLle nem se quer Por ul~imo, para pre,renir qualquer idéa menos justa ou
paga as avarias cLllptlveis, contra o que dispõe os arts. !!9Q., indisc,reta, julgo do meu dever decliJrar que nJo sou ado
519, 586 e 587 do codigo commercial! versaria da companhia, pelo contrario mostrando-lhe o ca-

É muito conveniente que sejam estes artigos postos em minha qoe em minha opinião ella deve :eguir, dou·lhe uma
·execoção, até para estabelecer a confiança entre os carrega- (lrova tão e1al'a como convincente, qne muito me int.eresso
dores, que são tambem poderosos sustentaculos da compa- pelo sell futuro e que almejo vel-a elevada ao maior gráo
nbia, e elementos de prosperidaue para a provincia. (Je felicidade, que é passiveI imaginar-se, pois com isto mui-

Pelo art. 9° é a, companhia obrigatla a augmentar o nu- to lucra a provincia e todos os seus habitantes.
mero dos barcos de reboque conforme as necessidades do Passarei ao Mearim.
commercio de maneira, que não lJaja clemora no transpor- As nascentes deste rio foram pela mão cl3 Providencia
te elas cargas. collocadas em uma vasta floresta entre as serrns do llape-

Ora, :mgmentando.-se a produeção da provincia, como se wrú, do Canella, e do Negro, e percorrendo grande exteo·
prova, e diminuintlo-se os ootros meios de transporte com são vem conlluir L:Om o Pindaré, sete leguas abaixo rio Cu·
o apparecimento da companbia, pois acabaram-se com as ca- rato uo Arary.
nôas e gabal'fas, parece. de justiça, que devia haver mensal- Navegado ao mesmo tempo, que o ltapec~rú, notam·se
mente mais algumas viagens por esse rio, e não as mesmas as mesmas faltas já apontadas.
que já se deram no principio desta nayegaçãoJ quando era O maior obstaculo que se ofTerece á sua nayegação é a
menor o material naval da companbia, hoje elevado a 7 va- LafjPJn-Grande, 12 Icgl1as abaixo da yilla de S. Luiz Goa·
pores e H barcos de reboque. zaga.

Muitos generos não veem com promptidã0 ao mercado, Ignoro, porem, os meios, que se devem empregar para
appgrece necessariamente a preferencia de conducções sem- ser destrnida, porem já foi objecto tlo estudo dos engenbei·
pre injusta, e sempre odios'a, o lavrador perde ilS vezes a ros·drs. João Nunes de Campo, Raimundo Teixeira Men·
melbor occasião de vender bem os seus generos, a provio- des, Miguel Vieira Ferreira, e o visconde de Saint'Amand;
cia perde os direitos de importação e exportação, o cl)m- tem v. exc. em sua secretaria o relatorio de todos elles pa
mercio sente logo o rel1exo destas causas, e perdem-se ás ra guiar-se.
vezes não pO,ucas occ;asiões de effectuarem-se bons nego- Embora conconle muito com o dr. Miguel Yieira Ferrei·
cios. ra, de ser innegavel a utilidade, que ha na t1e'Lroição de

Quaesquer que sejam as despezas do governo e da com- tão grande ob taculo á uíwegação de te rio, porqne sendo
paobia para o melhoramento desta linha, são todas provei- elte o principal ela provincia, quer pelo espaço que percar
tosas, porque se com taes inconvenientes tem dado vanta· 1'13 em seu interior, quer pela abundaocia de suas aguas, eu
gens e lucros, como v. exc. verá pelo ultimo relataria, cal· não desejaria ver repetido o mallogro dt;sta obra, como se
cule-se o que não seni quaDdo bouverem as commodidades deli com a quantia ele 39:082t$309, despendida em pura
desejadas. ' , perdn, quando em 1856 se emprehendeu abandoniJr a La·

Desde tempos mui remotos, que corre a ftlma de serem gem, e abril' sobre a margem direita nm canal ou furo para
3S terras á margem deste rio, muito proprias para a plan- cortar em linha recta a volta que o Mearirn ahi apresenta.
tação do algodão, principal genere de nossa exportação, e Gl'anrle é o no mero elos lavradorcs, que se a'cuam siLua·
até o capitão-general Ruy Vaz de Sequeira, escrevenuo para dos acima da Lagem até é:Í Barra do Corda e á Oorescente
a Metl'opo\e em 1662, chamou esse terrHaria o Jard im do villa de São Luiz Gonzaga, e portanto é necessario propor
Maranhão, jG\ por suas excellentes terras e pastos, e já pela ciOJl~r·lbes a sabida franca do producto dos seus generoso
abundancia de pesca e caça. Alem disto todos sabem que as terras do Alto-Mearim são

Ora, protegendo-se a lavoura, já com premias a lavrado- excellentes, e logo que haja facilidade de transporte muitos
res'q·ue introduzirem instrumentos novos ou de uso não co- lavradores para abi se mudarão, amuem capitaes, accrescem
nhecido entre nós, e já não sobrecarregaodo, como é cos- braços, e augmenta-se assim a proc1ucção.
tume, com tributo essa (jlasse tão ulil, o facilitanuo-se alem M<lis evidente. é a necessidade do estudo do rio desde a
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Lagem até a Barra do Corda, a fim âe facilitar-se a navega- e ainda mais importante serà a villa de Monção quando se
çãO já emprehendida r..om muita dedicação, e até sacrifjcios achar aberta c inteiramente 'prompta a estrada que vae dar
pelo sr. Portal, que deve ser coadjLlvado em seus 100\aveis á comarca da Carolina, que será de muito proveito para es
desejos. ta provincia e para a de Goyaz, como v. exc. facilmente

Ora a affiuencia de la\'l'adores e a facilidade de transpor- comprohenderá.
te fazam augmeutar os carregamentos de generos, que vem Creio que não muito longe está esta epoca, pOIS Ja se a
pagar direitos á capital, e tornar o commercio mais ablln- cbam acabados dous lances da referida estrada até ti Sapu-
dante. caia, faltando apenas 20 legoas para a sua terminação.

Logo, qualquer que seja a despesa com esses estudos A navegação por esse rio, não uma vez por mez, como
preliminares, com a realisação do plano para a limpesa de até aqui, .porem mais algumas facilitará os transportes, e
uma parte do rio, ~om o ãugmento de subvenção ao sr. Por- talvez seja a cau a de serem apro\'eitados esses indios, hoje
lal 011 a outro empresario, que realise mel bar esta navega- escondidos pelos maltas, ue serem descobertos os jazigos
ção, é sempre uma despesa proelucti\a. ' ele minas tão importantes, e de haver mais animaç.ão na

Pelo art. 4.0 do contrato, a sua navegação dividir-se-ha agricultura e na creação do gado vaccum, inexgotaveis fon
elO tres secções'e será feita: a primeira, da capital ao por- tes de utilidade publica.
lo da Gabarra por um vapor de força de 70 a 100 cavallos; Passarei agora á segunda parte do oficio de v. exc.; se
asegunda do porto da Gabarra ao secco das Almas, por será exequivel e conveniente estender esta navegação aos
outro menor de força de ~O a 1)0 cavallos; e a terceira do rios Monim, Grajahú, GUI'UPY, Tnry-assú e Tocantios.
secco das Almas á Barra do Corda por lj. gabarras e 2 iga- Principiando pelo Munim direi que este rio pód13 ser na-
rilés antes de aberto o eanal da Lagem-Gr;:mde. vegado desde a lJabia de S. José até a coolluencia uo rio

Estas t:ondições acceitns em 27 de setembr'O de '181)6, fo- Preto, 5 legoas acima da villa da Manga, por canoas gran
ram alteradas pelo art. 37 da lei provincinl o. 1)00, de 21 des no invel'Oo, e ero todo o tempo por pequena:>.
de julbo de 18t>8, que determina ser feita a navegação d'es- O seu leito é todo irriçado de enormes rocbedos, far
ta secção, ómellte no inverno, e quando llS agnas do rio o mando a cacboeira Grande, a do Tanque e a do porto das
permiltirem, pelo vapor da 23 secção, em quanto não exis- Pedras, alem de muitos outros montões de pedras espalha-
lir o teferido canal. das, para assim dizer, por todo o seu leiLoo

Em rez do que acima foi disposto, o serviço d'esla linha As terras á margem d'este rio não são proprias p!lra a
éfeito com uma só \'iagem por mez, e por um só vapor, e cultnra do. arroz e algodão, e apenas para a producção de
portanto já não está em relaç,ão com as necessidades ac- arvores chamauas andi1'obeiras, de que se faz azeite e sa-
luaes. hão, que d'ahi se exporta em grande quantidade.

Conflue como já di se 7 legoas abaixo do curato do Ara- Já \lê v. exc., que os locros de ta.1 navegação não poJem
ry pela margem esquerda com o rio Pindaré, um dos in- d~) forma alguma compensar os seus riscos e prejuizos, e
digitados por ". exc. por isso muito ntil será o abandono ele tal idáa.

E te rio nasce a E. da serra da Cinta e até o seu pQnto O rio Grajabu, descendo por entre as serras elo Negro e
de conJ]llelIcia com o ffcal'im, tem apenas· 78 leguas de cur- Cinta. vem entrar, depois de percorrer 87 legoas, no rio
so em leito de muito pouco fonel.o. Mearilll pela margem esqll'erda, e 7 acima da villa da Vic

Pelo 3rt. 50 do contracto é elle apenas navegado até á toria.
l'iIIa de Monção somente, quando devera ser até as suas No tempo da usurpação franceza houveram varias explo
nascentes, pell1s seguintes razões. rações até ás suas cabeceil'as, e então descobriram-se minas

Desde o ponto de sua origem até á foz do rio Carú exis- de salitre, sal gemma, lapis-Iasuli etc., e em 1845 foram
lem aldeias assás populosas de indios ManajóS\ entregues d'aqui remettir1as para a côrte amootras de cobre e ges o,
aos seus habitas sih'estre , sem o commercio ele idéa3, e que me consta tl~rern sido analysadas pelo director do mu
sem a luz da religião, unica, que póde trazei-os com pro- zeo nacional, cnjo relataria nunca vi.
I'eito ao gremio da sociedade. Ignorando se são grandes e abundantes as minas de co-

Desde tempos mui remotos corre como certa a existen- bre e os jazigos elo gesso não posso dizer com certeza se
Gia de riquissimas minas de OOl'O, cujos jazigos foram pro- será uti! tal navegação; comtudo parece-me que seria im_'
corados pelas expedições preparadas por Jeronimo ele AI: prudencia o tentai-a sem previo conbecimento do qDe já
buquerque, e ao depois pelos iocansaveis e illustrados pa- deixei dito, mormente sendo essa navegaç,ão perigosa no
dres da companbia de Jesu , c em virtude da carta regia inverno, por causa das muitas cachoeiras.
de 5 de setemhro de 17 W por Marcos da Boa-Vida, e fi- Nasce o rio Gurupy perto do presidio de S. João elç Ar3
nalmente por ordem do capitão-general João ela Maia da Ga- guaya. 20 legoas ao norte da Carolina Velba, e desemboca
ma cm -1724, por 13artholomeLl Moreira Frasão e outros, e na costa do mar fo Dando uma babia do mesmo nome, em
mais longe iriam essas explorações se não fossem atalbadas 00048' de lat. S. 4·1)°!)0 de long. O de Grenw, segundo
pela carta regia ele 31 (le maio qe 1730, determinando, os calculas do tenente Joaquim Alves de Castilho, que -em
qoe, tOS povos d'e ta capitania não se entende sem com -1837 o explorou por ordem do general Andréa, então pre-
minas, e se applica sem á agricultura, que é o que mais lues sidente do Pará. .
convinha. D É de mui difficil navegação; desde suas nascentes encon-

Alem d'isto C sabido que essas terras são mL'lito ferteis, tram-se a principio longos desertos, ao depois cachoeiras
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tão granues qLle obrigam os inuios a can'egarem ás costas A experiencia tem mostrauo que elle no inverno púde ser
as suas ubás ou canoas, e finalmente acham-se esLirões in- navegado por canoas grandes até á distancia de 20 lagoas
teiramente seccos, nos quaes esperam os barcos, quando no lugar chamado L(,ranja/, no verão, porem, só póde s~r

surpreliendidos, o invernD para então prosi3guirem. em distancia de '12 legoa3.
Todas e tas difficuldades se acabam no lu~ar chamado Actualmente é navegado pelos vapores LIa companhia fln·

Pedras de Amolar. e d'ahi em diante o seu leito é desem- viaI até á villa de S. Francisco Xavier do Tllry-assú, na en·
baraçado, o volume de suas aguas ó grande, c oseu CUI'SO seada acima dita, sem vantagens actuaes e sem grandes es·
é franco até a soa bahia. peranças futuras.

Póde, pois. ser navegado por barcos de vela e a vapor, Ê minha opinião que deve continuar esta viagem, porem
que será de muita utilidade, já :i provincia do Pará, pois não c.onvem que continue pelo rio acima, e nem mesmo á
elle banha as villas de Viseu e Serzedello, e já a nossa, pois Santa Helena por ora.
alem de estar ahi assentada oa margem direita a c%nia Finalmente vou fallar do Tocantins, que nascendo no
militar de 8. Pedro de Alcantam do G'urupy, creada pelo centro da prGvincia de Goyaz, banha em seu longo curso
decreto n. ",284 de 26 de novem1Jro de 1853, a sua re- de 260 legoas o Maranhão e o Pará, onde 25 legoas abai·
gião é admiravelmente ferLil, já por immensa e expantosa xo da cidade de Belém, sua capital, vae' desembocar no
quantidade de arvores, de que se extrahe o oleo de cupa- oceano, entre a margem oriental da ilha de iJJarlljó ea
hy6a e de andi1"oba, alem do cravo e baunilha, e já porque ponta da Tijóea.
tem mostrado a experiencia serem suas margens excellentes Por esta simples descripção facilmente se conhece a imo
campos de criar gado. mensa utilidade, que se colherá da navegação de rio tão

No ponto denominado Picada, muito acima ela colonia, importante, mormente quando por elta se transformara a
começam as aldeas dos indios, compostas de muitos milha- provincia de Goyaz, boje central, em porto do mar, para
res de individuas só uteis a si, no estado' em que se assim dizer, com todas as vantagens inherentes a taes posi·
acham. ções.

Logo que os jesuitas estabeleceram-se n'esta provincia Desde tempos mui remotos que a metropole pensava na
fundaram duas aldêas cm cada uma das margens d'este rio, navegação d'este rio.
como pontos interrneuiarios entre as suas missões do Pará Algumas commissões foram nomeadas para exploraI-o,
e Maranhão, e estabelecer'am então a estrada dos Correios, nenhuma, porem, aventurou-se a isso, antes que frei Cbris·
que ligou estas duas provincias até 1729. tavão de Lisboa fosse em agosto de 1625 entre os indios

Expulsus estes padres não me consta de tentati\'as para illuminal-os com a explendicla luz da religião.
chamar-se esses indios ao gremio da soc.iedade. A carta regia de 26 de abril de H:iH tratando d'essas in·

É ainda em Sllas margens que existem as afamadas minas vestigações. falia de outras anteriores.
de Maracassume. Por parte de Goyaz já tentou, e com feliz exito, a navega·

Já se vê que os indios, a lavoura, e as minas pedem a na- ção ,por elle até o Pará, em '1773, o governador José de
vegação a vapor por esse rio" a qual só existe até a villa de Almeida Vasconcellos de Sobral e Carvalho, e pessoalmente
Vizeu. no principio d'este seculo o eapitão-general D. João Manoel

Éeste um axioma c.nja utilidade não precisa ser demons- de Menezes, em 18[~7 o dr. Runno TlIcotonio Segurado,
trqua, mormente se nos lembrarmos que d'esta frequencia por ordem cio presidente Joaquim Ignacio Ramalho. e em
de vapores póde muito bem provir a extiocção dos afama- 1864 o presidente dr. José Vieira Couto de Magalhães.
dos qui lombos que principiaram em 18-11, e que até hoje O Pará distingue-se n'esta crnzada ue civilisação porsuas
ainda existem, pondo em risco viuas e fortuDas, tornando muitas e multiplicatlas tentativas; longo e fastidioso soria o
inuteis esses terrenos :.JIliás tão ferteis e apropriados a todos en nmeral-as. bastando apenas o recordar que ús '6 !/~ hll
os generos de cultura, e que mais augmentarão a área da ras da manhã el'3 9 de mai0 proximo passado, da capital da
no.ssa provlncia, pois que pelo decreto n. 39, de 12 de ju- provincia de onde era presidente, (a elo Pará) partia ore
nho de 181>2 foram desanexados cio Pará e encorporados Ferido UI'. José Vieira Couto de M3galilães, a bordo de um
ao MaranlJão. pequeno vapol', com o (im de estabelecer o commercio ea

Com alguma pequena subvenção bem pMe a companhia navegação do Tocantins e Araguaya, e tanto se dedicou por
fluvial emprebender esta navegação com a crença, e bem esta grandiosa empresa, que no canal de Capilariquára qua i
firmada, de que os grandes carregamentos que ha de ter que encontra a morte no meio do turbilhão LIas ondas.
lhe elarão avultados fretes para fazer face a todas as suas l?ela nossa provincia conta-se apenas uma lJtamoria, es·
despezas, e deixar-lhe ainda lucros, pois em troca elos ge- cripta pelo major Francisco elo Paula Ribeiro quando pOl'

neros que d'aqui levar ba de trélzer ricas madeiras de tin- aviso de 11 Lle agosto de 18'13, foi como commissario do
turaria e de construcçflo, tiradas das extensas mattas que Maranhão assisLir a detel'lninação dos limites c1'esta provin·
abi existem, cauella, cacáo, cravo, baunilba, eumarú, Ul'll- cia com a de Goyaz, e n'ella aponta as diillcnldades e nar·
cá, salsa-parrilha, andirolJa, oleo de cupalJyba: abutua, ar- ra as yantagens qlle se colherá d'esta navegação.
1'01" algodão, gado vaecum, etc., etc. Ninguem póLle du.\'idar cl'essas vantagens, porem empre·

O f'Ío T'ury, que tem suas nascentes na Serra das De- zas d'esta ordem Dão são feitas sómente no interesse de
sordens, percorre immensos desertos e vem afinal fazer a uma província ou de uma geração.
sua foz na ellscada do mesmo nome. O Para e o Maranhão colhem immensa utilidade, meno'
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res porem em comparação com as que podem resultar para enc!!rar os revezes, que serão muitos, removeI-os e rence
aprovincia de Goyaz. cuja capital ncba-se, para assim di- los inteiramente.
zcr, bem no centro do Brazil, igualmente distante da fron- São estas as minhas idéas. que serão apel'feiç,oarlas ou
loira do norte c.omo da do sul, (1a de leste como da do substituidas pela esclarecida intelligencia de v. exc. a quem
oeste. Oeos guarde por muitos annos.

Ana\'egaçãô pelo Aragu~ya, confluente do Tocantins, vae Maranbão, 10 de fevereiro de '1867.-IIIm. e exm. sr. dr.
altrahir para Goyaz capitaes não pequenos, encurta-se a de- Antoni·!) Alves ele Souza Can'alho, dignissimo presidente da
mora da viagem. diminuem-se os fretes, e esta diminuição provincia.-LJlanoel .Iwísen Fen-eú·a.l>
sera como que equivalente a um augmento real do capital N azare'th. -Povoação ele cerca de 30 palhoças, 33

Já empregado no commerc.io. sentada ~l margem esquerda do Parnahyba, no lado con' exo
Aproximam-se' as distancias, desapparecem os desertos, de um curva do mesmo, em lugar fronteiro á fazenda do

1

8 foge o desanimo. surge a esperança, e nasce a activida- Estanbadinho, por onde passa 3 estrada que se dirige da
de, tudo é vida, e cl'este estado prospero e lisongeiro vae villa das Barras, no Piauby, para a do Itapecur·ú-mirim.
participar Míltto-Grosso, sem ser necessario descobrir-se Nazareth fica 3 my'riamotros abaixo da povoação do Bo-
algum canal, que communique o rio Purús com o Alto-Ma- queirão, e 4 acima do porto da Repartição.
doira, como se desejíl"a quando o talentoso engenbeiro João A lei provincial n. 851 de 17 de julho de 1868 creOl1
Martins díl Silva Coutinho, em commissão do governo, por uma cadeira de primeiras fettras, para o sexo masculino,
ordem do presidente do Amazonas explorava o dito rio Pu- n'esta povoação.
roo. Pertence á fregllezia de Santa Anna do Burity.

Necessario é pois que as provincias do Maranhão e Pará, Nelll.a.-Vide .Arary.
Go}'az e Matto-Grosso, unidas por um só pensamento, se N eves-(serra das).-Está entre as lat, merid. de
Iignem para um só fim, qual o da navegação d'este rio. 60 40' e 70 e entre as long, occiL!. de 48° 36' e !fgo 6'.

Grandes serão as despezas, porem divididas por quatro .N aves-Crio da:».~Nílscena serra d'este nome, COI'-
provinciaS' não 4Serão onerosas. re a S E e desagua pela esquerda no rio Paroahiba, no lu-

Convem comtudo muita pruc]encia na tentativa. muita co- gar charríado Bom-jardún, 40 leguas pouco mais ou menos
ragem no desenvoh'imenlo da obra o muita paciencia para a L do Riachão.

I Calculada a receita pela despesa votada por falta do quantum
nas vcrbas respecl ivas.

I Com o hospital da caridade, sustento a presos pobres e medi
llJs dos mesmos estabelecimentos.

I Para sustentação de orpbãos no coIlegio dos educandos 3:000~

reis, omais' a colJegios d'educação. 10 Inclusive 42:340$000 rei ao collegio de N. S. do Amparo,
I Com o collegio de educaudos al·titices. 20:900$000 reis a lJOspitacs de lasaro , e 19:700$000 reis a 16
I Para a casa de miser'icordia 40:000$000 -rei,. . educandos remettidos para os Estados-Unidos e outros estudantes.
'1dcm idem 5:300$000 reis. II Com a casa do rducandos, pobres, pen ionistas, estudantes
1Subvenç,ão ao hospital de caridade. e hospital da caridnde.
130:000$000 reis para casas de benellcencia inclusive a da 12 Com a casa dos eclucandos.

rniscl'icordia, e 19:300$000 reis com o bospital dos lasaros. 13 Inclusive 8:750$000 reis [Illra o bo pital da caridade e alie·
I Adiversas casas ere caridade. nados.

Obras de beneficencia PROVINCI \L.-Nc-IBabia 2,01)6:767~i46 89:600JOOO 2.H «
nbllma provincia do imporia eleva II proporção entre seme- Rio de Janeiro .. 2,687:266JOOO
Ibante despezll c nem mesmo se aproxima á do Maranhão. Sílnta Cathllrina.. 2'12:õ28a3I (I. 71:520$000 0,71«

As do Amllzonas, Pará e Piauhy que a tem avultada, as- Minas Geraes, ... 1,329:036~~032 916:000aOoO 1,'19 «

sim mesmo não chegllm á proporção d'aquella. Paraná.. . . . . . . . 278:'127J309 4:000~000 1.,140IX
Demonstramos isto com o seguinte resultado obtido das Pará " 1,200:000aOOO IO.J 12:940 000 9,H«

leis tle diversas provincias. Piauby.. . . . . .. . 352: 1i5~326 fI 3i:870~OOO 9,03,
ProTjnci~A. Receita orçada. Despcza orçada. Proporç~o Amazonas...... 184: i 32J329 ·12 22:400~OOO 12,17 «

Rio Grd8 do Norta ! 200:682~ lOS 119:900~900 4,9 % Maranbão . . .... 43S:620~Oõ9 t3 71 :OO~~OOO 16,2«
Ceal'á~. . . . . . • . • 585:32\ tíOOO 35:600$000 ,95 « Segundo a lei d'orçamento em vigor para o exercicio de
Parahyba ij62:I26~593 410:44,0:aOOO '1,57« 1870 á '1871. eis o que gasta a provincia com estavel'ba..
Pernambuco .. .. 2,lf38:862~000 5 4,6:000~000 1,84« Casa dos educandos.. . . . . 63: '\32~500
Sergipe........ 1556:500IH8i 66:3001ilOOO 'l,i3« Asylo 'J4:770~OOO

Alagoas.. . . . . . . 4,14:40.1~000 7 6:000~000 '1,44 cr Seminarios,. . .. . . . . . . . 7:7601;1000
Recolhimento , . 3:3601;1000
Pensionistas.. . . . . . . . . . . . .. . 3:333~333 .

-92:'::f555833
Oiteiro da Oruz.-Pequena chapada muito
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perlo da ('idade ele S. Luiz do Maranhão, ao lado da estra- Orrereceu-se para ser porteiro, e tem servido llté hoje com
da rio cami'oho grande. . todo o zelo o cidadão, artista alfaiate, Candido, José de Ja·

Ahi encontra-se uma cruz de pau e bem tosca para per- sus Cordeiro.
petuar a memoria d'uma batalha havida em 21 de novem- No dia 2 de dezembro :i tarde, no salão do edificio, onde
bro de 1M2 entre a tropa de Antonio Muniz Darreiros e as funcciolla a aula publica de primeiras lettras da fregllezia de
hollandczas, e tão' fcrillo foi o combate, que d,os invasores S. João, no :wgúlo formado pela rua elo Sol e beco da"

,apenas fiearam seis. Berredo diz que aqui foi o sitio, em Flores, abriram-se solemnemente as aulas em presença do
qlle se emboscaram os portuguezes, e que a batalba foi alem presidente da provincia, e de muitas pessoas gradas.
do Cutirn. No edificio que está no angulo formado pela rua dos Afo.

É certo efltretanto (Jornal de l'irnon pago 94.) que o rio gcu(os e f'rauesStt da Passagem, principiaram a funccionar
Cut,1j, a que elle se refere, não parece ser o pequen(jlribeiro com regularidade todas as noites as aulas' de lêr, escrever
d'agua doce, que corla o caminho grande poqco alem do e con'tur, de grarnmatica portugueza, de arithmeLica, alge·
Oit.eiro da Cruz, senão o igarapé salgado a que hoje chama- bra e geometria; nas manhãs de uomingos a aula de de·
mos Anil. senha, e á noite desse dia o dr. Antonio d'Almeida Olivei·

Assim, a pezar da tradicção e lia' cruz que ali existe, e ra dá prelecções, muito concorridas, sobre diversos assumo
que naturalmente terá sido renovada muitas vezes, não ba ptos moraes e sociaes. '
completa certeza acerca do local, em que se deu este pe- A sociedade pretende abrir' aulas de pbysica, chymica, a
queno combate de guerrilba, cujas proporções, de resto, se mecbanica, logo que possa obter não só casa mais vasta,
bão estranbauamente exagerado. como lambem os instrumenLos J]ecessarios.

Olho d'agua. -pequeno povoado em distancia A ideia da criação de tão uti! sociedade partiu do sr. dr.
de legua e meia da villa d'Anajatuba. Coqueiro, e a realisação coube sem duvida a olle, ao dr.

Onze de Agosto .-Assim se chama uma so- Almeida e Oliveira e ao dr. J\Iartiuiano; os dois primeiros
ciedade, creada na capital com o louvavel fim de estabele- ainda hoje a ella se dedicam com todo o fervor, porem o uI·
ceI' cursQs nocturnos para as classes operarias. timo, não sabemos porque causas, a abandolllou logo depois

Alem elo qoe jà dissemos sob este titulo a pago 336, 2A do clia 2 de dezembro.
coI. accrescentamos o seguinte:'" . Por este serviço Sua Magestade o Imperador', sempre a·

Teve este nome porque pretenderam os seus fundadores mante e incans:wel protector da educação popular, conde·
(os drs. João Antf}nio Coqueiro, Antonio d'Almeida e Oli- corou com o grau de officiues da imperial ordem da Rosa
veira e Martiniano Mendes Pereira) celebrar a primeira ses- ós drs. Coqueiro, Almeida e Oliveira e Martioiano, e com
são no dia ii de agosto, ãnniversario da criação dos c~r- o de cavalleiro o dr. JanSen Pereira, e os ciLladãos Roberto
sos juridicos no Imperio. Hall e Fernandes Silva.

Não a effectllaram porque chegando n'esse dia o vapor Onça.-Em -1778 remetteu-se d'esta provincia ã D.
do sul, e trazendo a notieia da morte do consr.lbeiro Fran· Maria I urna onça, despendendo a Junta da fazenda em IS de
cisco José Furtado, senador por esta pro"incia, julgaram março d'aqoelle anno a quantia de 6,$700 reis com o paga·
acertado suspender os seus trabalhos até o dia Ui, em que mento de ~9 cabeças de criação para o sostento da mesma
teve lugar a referida reunião. em sua viagem.

No dia 21 achando-se descotidos os estatutos, foram elles Ourives.-Rio que nasce na fazenda S. Berna,.·
approvados pelo exUlo sr. dr. A. O. Gomes de Castro, co- do, e depois de receber os riachos do Burify, Vacca-A/or·
mo presidente ria provincia. ta e CU1'1'cacú, desagua, com 22 legua::> de corso, na mar·

No dia 27 de setembro procedeu-se a eleição, e a meza g~m direita do Con/a. .
directora tomon posse dos seus encargos, ficando assim com- Poderá ser navegado somente por pequenos cascos. Em
posta: presidente dr. Antonio d'Almeida Oliveira, vice-pre- suas margens existem estabelecidas diversas aldeias d'indj·
sidente Hoberto Hall (para servir só em falta do presic1en- os Canellas.
te) 'l° secretario dr. João Aótonio Coqueiro, 2° secretario Ouro.-Pequeno riacho perto ele Caxias, o qual de-
dr. Martiniano Mendes Pereira, tbesoureiro João José Fer- sagua no Itapecurú pela margem direita.
nundes Silvu, bibliotecario, dr. Manoel Jansen Pereira.

Pacas.-Povoar,ão collocada em uma enseada, dis- Quando em -l7 de jilneiro de of762 se effectuou u mudan·
tunte 2 legous da villa de Santo 19nacio do Pinheiq·o. ça da cathedral para a igreja, onde hoje se acha, foi o coi'

Paço Episcopal.-Era junto á Sé este edifi- legio dos jesuitas d_estinado para seminario e residencia dos
cio de um só andar, que foi encorporado á fallenda nacio- bispos da diocese.
nal por alvará de 25 de fevere~l'o de 1761. Entregue este edificio ao ~)ispo O. frei Antonio de S. Jos~
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não o qurz elle babitar sem que ahi fossem feitas certas nellas tão desunitlas, que nem se podia á noite conservar
obras, que reclamou. 11m3 luz, e nem tinha um gabinete pilra se escrever com

Passaram-se alguns ilnnos assim, até que senJo o bi po alguma cautella, e nem uma cozinha I
chamadO a Lisboa, como consla dil ordem, que recebeu, Em 072 propoz a reedificação d'Glle, visto ser antiql1is
dactada em W de julho de 1764" pelos factos e razões já simo e ter as papedes de telTa, e então aconselhou que era
descriptas, e tendo-se arruinado mnito o collegio, resol\'eu- conveniente aproveitar-se a telba, a madeira, portaes e e 
~6 o go\'crnador JOélquim de Mello a fazer as obras ali no- cada da casa, que fora dos jésuitas em Alcantara.
cessarias. Obtendo emfim autorisação para filzer proceder aos ne-

Em 47G1 n'e110 resiJiu o governador do bispado d dr. cessarias concertos mandou logo t.apar a varanda para ter
Pedro Barbosa Can:lcs, poupando-se assim á filzendil real um gabinete.
i20hOOO reis por aI)OO, aluguel das casas em que ililbitai"am Imagine o leitor, qual não devia 'ser então a moraàa d es
os prelados n'esta cidode, como vimos na (olha occlcsiasti- ses capitães-generaes, cujos nomes e poder eram tão res-
ca de {l) de junuo de 060. piJitatlos ou temidos.

Pouw tempo esteve entre nós o dr. Canaes, sendo cha- Quanto á mobiliil, dizia o governador Gonçalo Pereira Lo-
mado a Lisboa pela carta regia de 9 de ago lo ue 1769 pe- bato e Souza em otlicio dirigido para Lisboa 00 dia 7 de
los I'exames, que aqui praticou no governo do bispado. junbo de 1760 4l'que sendo o despacho das causas de liber-

D'aqui partiu em junho de '1770, mas dando o navio em dode e outra,; dependencias, respectivas aos indios, ordina
uma corôa, e ahL perdendo- e, tornou o dr. Canaes a esta riamente feito na casa da residencia dos governadores d'esta
capilal, d'oodo continuou a sua viagem em agosto elo mes- cidade e capitania, não havia o'ella outros assentos, que dose
mo auno, deixando pelos seus desatinos a diocese cm gran- lamboretes de pau, alguns despedaçados e todos vellJos e
de desordem. indignos.

Parere que cootinuoll a ser hilhitado até pelos govel'Oa- «Entrando egte governador a reflectir em taes assentos,
dores do bispado, porque D. Diogo de Souza em 2 de ja- quando para constituir aquelle tribuual concorriam o vigario
neiro de 1802' participou ao \,ist;OI1l]c de Anadia, que fez geral, os primeiros prela/los das religiões, os ministros e o
execular os reaes ordens, contidas no aviso o. 73 de 29 dl' procllrador dos inclios, resolvBu-se a mandar fazer, por e
outubro do anllu proximo passado mandaodo entregar ao persuadir ser iodi pensavel,12 cadeiras com assento r/(J sola
mostre escrJla da Sé, encarregado do go\'erno do lJispaJo, lam'w/a e 1Jregaria miuda do'ul'ada, mandando tambem co
las casas, qnc ,el'vium de residencia oos bispos, corno tam- bril' a mesa do despacbo com um pilno verde: guarnecido
bem os moveis existentes n'ellas.» de galões de seda.

Em 22 de setembro de ,1828 foi avaliado por 32:701~~200 O que actualmente existe foi edificado em 1776 pelo go-
reis. \'ernador Joaquim de Mello e Povoas, sendo curioso o sa-

Foi depois habilado pelos bispos até D. frei Carlos, epo- ber-se que o poço alli existente cu tau apenas WOB009 rs.
cha em que élrruinou- e completamente. ' como participou o mesmo governador em i9 de setembro

No principio do anno passadu principiou a sua reedluca- lle 1761 ao governo da metropole.
ção, mas a 'lla-se lia muito tempo parada depois de se haver Tem soffrido muitos e grandes concertos, sendo dignos
de pendido mais de vinte conto de reis em pura perda. de menção o~, que se fizeram no tempo do Duque de Ca
Pae SiJnão.-Á margem direita do rio ltalJecu- xias, cio conselheiro Paes Barreto, e do dz. Leitão da Cu-

rti existc e le povoat.lo pertencente ü villa do Rosar'io. nha, principiando, em julbo de 1863, a ser illuminado á
Palacio do govern.o. -Em 4, de abril de gaz.

1730 no palacio do governador e capitão-general do estado Em 26 de novembro de 1864 o dz. Leitão da Cunha de
Alexanure da Serra Freire, presididos pOI' elle reuniram-se clarOLl á camara municipal em respostll ao seu oflicio de 24
oouvidor dr. Malllias de Sá e Freita , o pro\'edol'-mÓl' da do mesmo ll1ez, que podia mandar vir da Europa a 3,700
fazenda real Matbias da Co la Souza, os vereadores do se- pedras de lagedo, que julgou sufficientes para o passeio,
nado da camara e Vénias cidadãos, e então Ibes fez vêr qoc que proj~too fazer na testada do palacio do govefllo, de
opalacio não tinha commodidades para elle e nem para a veodo ser o material pago pelo tbesouro provincial e a mão:
sua comitiva, pelo <.jue tinha mandado fazer dOllS quartos, de obra pela camara.
ecomo e5ta dospeza devia correr por conta da f~zenda re- Em conseqllencia do ilIkio do dr. Franklin Americo de
ai, e sendo isto ca o omisso no_ regimel? [o cios provedores- Menezes Daria de 2 de Julho de 1861 mandou acamara
mores, governadores e capitães-generaes, pedia-lhes que no- ffionitJpal fazer este passeio já projectado.
lassem se devia a obra necessaria ser a sim fei ta 00 não. Adm,inistrando esta provincia, pela segunda vez, o dz.

Foi a ~on5ulta decidida pela offil'lnativa. Leitão da, Cunha este edificio foi concertado e pintado em
Para se fazer ideia elo f)ue era o intitulado lJalacio dos fevereiro de 1869, fazendo-se na porta principal um tcldo

governadores lembramos, que em Gde março de 1762 este de maueira, sustentado por grades de ferro, e forrado de
mesmo capitão-general participou ao secretario de estado ~inco por sua parte superior para abrigo da sonLioella.
Francisco Xavier de Mend0nça Furtado, que não havia 50\- Sempre este edincio mereceu a este presiclente muito
dado neste regimento, que em sua casa não tivesse melbo- cuidado, S8m o qual hoje estaria bastante arruinado.
res commodos do que aqui tinha o govero<ldor no seu pa- Tem 47 braças e 8 palmQs de frente L. a O. e 31 de fun·
laeio, que não pos:suia um só quarto forrado e tinha as ja- do N. a S.

Diec, VI. I-54.
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Em 22 de setembro de '1828 roi avaliado em 117:4.34a600 dada, de communicação das tribus, qne fallam·o gttarani
reis, porem, sem exageração, tem consumido mais de 200 com as que habitavam esta provincia e a do Piauhy.
contos em concertos, pinturas, aceios e alterações, e não Nascente ou origem. Dizia o padre Antonio Vieira; que
obstante tono isto é pessima a casa, por falta de commodQs este rio nu cia na Sel'm das Mangabeims, na provincia de
para habitação d'um presidente, que tenha familia, embora Goyaz, partindo d'ama lagoa, onde existiam muitos indige-
pouco nur.nerosa. nas, que fallavnm a lingua geral, c onde se achavam muitas

PalJ.neiras.-Vide S. Bento. perolos, segundo afirmava Gabriel Soares.
Papagaio.-I1ha estreita, mas de 7 kilometros de Está averiguado aclualmente, iJue nasce de dous olhos

extensão; situada ao N. (las de Igoronhon e Caieira, e ao S. d'agua <la pé da serra 1'abatinga, no lugar de~ominadoPau

da ilha Gmnde do Paulino, que lhe fica muito· mais pro- cheiroso, onde esta provincia, a do Piauby, e Goyaz se en
xima, posto que separada d'elLa por um largo igarapé. canlram na latitude austrnl de WQ 13', e long. oee. de 2'

Papagaio (bocca do).-Chama-se a!'sim o sitio em -18' do meridiano (lo Rio de Janeiro.
que as aguas do canal da 1I1alharlinha dirigindo-se para Existem esses olbos d'agua n'uma baixa entre duas eha
aquelle que jaz entre a ilha do Papagaio e de Igoroohon.- padas, cojo fundo é formado pelo talIJado a piqoe tia serra,
crul:ão-se rorn as que vem do canal tle S. E. sitllado cntro em terreno cnclJuLo, pedregoso, e despovoado. desde que
19oronhon e o grupo do Carrapato, tendo d'ootro lado os indigen:l , qoe ali babitavam, se retiraram para Goyaz,
(N. O.) a bocca su[)eriol' do igarape, que corre entre a ilha nos annos de '1845 a 1850.
Grande do Paulino e a do PalJagaio. C·Ut'so.-Partiodo (resta Serra, que demoro ao S. O, do

Papagaio.-Vide Santa Helena. Piauhy, corre em direcção ao N. com pouca inclióacão pa·
Pará-1niri1n.-Pequeoo rio que corre na fre- ra O., e CQ.oserva esta direcç,ão durante um curso de 2,15

guezia de Ara,/joses, de S. a N. e se lança no rio de Santa kilomelros: cl'abi dirige-se êl N. E., e inclinaodo- c ora mais
Rosa. ao N., ora mais a E. até Slla foz no oceano athlanliGo; en

Serve para formar a ilha de Mariquita, pelo lado d,e O. tra n'este por tres caoaes 00 bruços distinctos, que formam
Parnahiba (rio).- um delta, e seis barras denominildas Igaraçu ou Amarra·
Ef1/ymologia do nome. Chama-se Parnahiba, ou Parna- ção, a mnis oriental, e a unica, que não banha territorio

hyba, por contracção de Pa..raná-ayba, palavra composta de maranben e, Cana1"ias, do lIJeio, Cajú, 1I1e/ancieiras ou
duas da lingua tupy-Paraná, rio, agua grande ~ IIior, e Can'apato, ti l'utoya (vejam-se estes nomes).
ayba mau. Della.-N'om relataria feito por ordem da pl'esidencia

Parece-nos SEr esta a verdadeira ethyrnologia, e não Pa- da provipcia, entüo á cargo do dr. Adelino Antonio de Luna
raná. agua grande, h.1J llgU'l, e ba, que corre, I por quantc Freire, em '1867, a pago 120 e 121 assim se exprime seu
tendo sido empregada a palavra Para11á, que pri\'ali\'amen- anclor o illustrado cidadão David Moreira Caldils aEm todo
te significa rio ou agua yral1de, nem uma necessidade ha- o delta do rio Parnahyba existem de 60 a 70 ilhas, entre
via da palavra h,1j, de qu~ nsam os indigenas para significar maiores e menores, habilaveis e inhobitaveis: a mais vasta

• commum c inde~tinctamente qualquer agua, e menos ba, d'ellas é a mw gt'anrle.
que corre, palavra que não se applica para significar o cor- «Não conclnirei este trabalbo sem dizer algo.mas palavras
reI' dos rios, ma:; sim "11 ainr!u-unhan etê. sobre a formação das ilhas do baixo Parnahiba.

Alem d'isto o Parnahyba não é com effeito um dos rios (cSup.ponho que primitivamente não existiam ilhas na foz
inoffensivos, attendendo-se ás febres, aos muitos bancos 00 (J'este rio, qoe então formava ahi talvez orna albureira ou
corôas de areia mo\·ediça, que dificultam soa navegnção no Jlequeno mar, onde houvesse muitas c01'ôas ou baixos, que
verão, e a impetuosidade de sua corrente, e transborda- a maré descobrisse, c que mais tarde, com o correr do
menta no inverno: talvez que por tuclo isto os índios o qui- tempo, viessem a formal' ilhas.»
zessem qualificar de ma·u. No corso media e Inferior do rio, de de a foz do ltaD-

Antigamente foi chamado Cio Grande dos Tapuyas por eira até á primeira bifurcação do delta, encontram-se varias
que, segundo Gabriel Soares, 2 vem de muito longe, e por ilhas, sendo estas as principaes:
elle desciam em canoas muitos tapuyas a mariscar 00 mar, Ilha dos Paus, doas lego'ls acima da Setilha (caeboei·
e segundo Jaboatão 3 pela multidão de tapuyas, que o hn- ra.)
bita\'am. llraçás, pouco abaixo da cachoeira do mesmo nome, i2

O padre Antonio Vieira o chamou Paraguassu. Icgoas ao N da villa de S. Gonçalo .
. Actualmente é conhecido pelo nome de Pa'l'nahiblL, que Tubo/eiro do Sornl1o. (Veja-se este nome.)
ora tem, e que mI'. Saint Hilaire diz vir da palavra gual'any Ção iJlnrlinho, doas legoas abaixo da precedente.
-paraiba, que significn Tio, que se vai lançat' em pequeno São Paulo, pouco abaixo da foz do Longá, Pau d'Agua.
mar, sem attender talvez á difficuldade, senão irnpossibili- (Veja-se este nome.)

rucuns.
1 1Ifemo7'ia hist07'ica da provincia do Piauhy por José Mal,tins . As princi paes i~has do rle:ta são-i1ba Grande der~onte da

Percil'U de Alencastre. Cidade da Parnablba, Canafias, Ilha Grande do PallllOo, Po-
,2 No!icia do .B,razil, ,cap..~o e 6° pag.~12 e 18, impressa na ção, Caju, Santa CnlZ, Poldros, Eguas, Cardoso, Manguinho,

Cotlecçao de. rlotWbas.ul.trrumanna? tomo. 3 . . Batatas Desrrraça CaJ' ueiro Coroatá Coroatá de dentro Pa·
3 Se7'ap1two Brazllewo, por freI Antomo de Santu Muna Joboa. .' l:l' , ~ • • '

tão, pago Gc 103. 'pagalo, Igoronhon, Carrapato, CaleIra, Urubu, Barracõa,
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~Ielallcieiras etc. (Veja-se todos estes Domes, á excepção díl ·139 ki!.; TílqlJ;)f'UÇU 183 kil., Riacbão 208 ki!., Ri'lSioho
Ilha Grande, que pertence ~o Piauby.) 292 kil., Urussuhy 533 kil" Prata 694 kil., Gorgueia 703
Ca,.ras.~A elo cilDal on bnJço principal é a Canan'a, anue ki!., Itaneira 756 kil., Canindé 816 kil., Puty 993 ki!., e

chega llepois ele ter percorrido 1,4-16 kil, servindo em to- Longà '1357 lei!. Alem elestes ha muitos riachos menores,
da esta e.xteos50 de limite entre esta provlOcia e a uo Piau- que desaguam 1.10 Parnahybíl, principalmellte áoima da bar
by: é a mílis fríll1Cíl depois díl Tutoya: llíl distanciíl ue 38 ra do Balsas.
kil. (l'este pontu no lugar denominauo-Poções-mílnua ou- Nenhum []'esses confluentes é propriamente dito navega
Iro braço o de Santa Rosa .para o laLlo esqnenlo, o qual vel, ainda que durante as enchentes um ou outro barco ~os-

, corre somente em tanitorio marar\hense, e entra na bahia sa entrar nelles até certa altl1ríl.
ue JJla~llib/e, que commuoica com o Oce:1l1o pela barra do 1I1u1·gens.-As margens do rio em toda sua extensão são
Cajtí, a mais pittoresca e talvez a segunda em largurll. chapadas de pouca fertilidade e cobertas em muitos lugares

Otorreno, que separa os diITerentes braços d'este rio, é da parte inferior de cocáes compostos de palmeiras, vul-
baixo e inteiramente inundado durélllte o inverno. t garmente denominadas coqueiros de macaco, e em outros da

Pelo lado O. da bah:ia de 1I1antible, ficam mnitas ilhas, parte superior-de Quritisaes.
das quaes as mais considera"cis são as (lo Caj~l e do Pau- PovQ.:l~àes.-Acbam·::;e collocadas em suas margens di
li/lo, que deixam entre si e a costa, e entre si mesmas, versas povoações, as quaes, e suas distanciíls de nascente
jois braços, que geralmente são considerados como ootras du rio, são: no lado do Mílranhão: Nossa Senhora da Vic
tanlas barras do rio, das qUílOS a primeira é íl da Tutoya, toria 178 ki!., Manga 7'18 ki!., S. Francisco (vil/a) 817 kil.,
que é a mais franoa porem de difficil commnnicaç50 para o S. José das Caja.seiras, 981ddl., Curralinbo '1 W3 leil.. Repar
ioterior, e íl segunda a de MelancieirílS ou do Carrapato a tição H90 ki!., Santa Quiteria 1219 ki!., Cana rias 14'12 kil.,
mais perigosa, e· a do Meio, a menos oonsitleravel. e na margem do Santa Rosa-Engeitado '1395 leil., e Car-

Ooutro canal ou braço denominaria J.rJuu1'açú aparta-se nabubeiras 14.06 leil. No lado do Piauhy: Santa Filomena
do rio na distancia de ao 101. das Cana rias para o líldo di- (\'illa) 197 kil., Veados 696 kil., Mangíl (villa) 117 ki!., S.
rei to, e corre todo em terrilorio piaubyense monos na sua Gonçalo( villa) 8·17 ki!., Queimíldas 857 lei!., Tberezina (ci
oltima ponta de sua margem direita, que pertence ao Cea- dade) 984 lei!., União (villa) .J 057 ki!., narra do Longã
rã, e depois de haver banhado a cidade da Parnahyba en- 1357 kil., Parnahyba (cidade) 'J395 ki!., e finalmente per- 
Ira no Oceano pela barra dl~ A11IarrtLçlio, tcndo ílté abi éJ tenr.ente à provincia do Ceara, Amarração 1408 leil.
extensão da -1,408 kil. A'cwegação.-O rio é navegavel e navegado por vapores

É c ta <l barra mais importantc, porque serve de porto e barcas à vela da barra da Amarração até a villa de S. Gon-
maritimo ao commercio do Piauhy. çalo em orna extensão de 591 Idl. e na estação chuvosa cos-

Exlensão.-Não se sabe com certesa qual é a sua verda- tumam 06 vapores a fazer nma viagem até á villíl da Man-
deira extensão. . ga, ficando o rio ne,ste CílSO navegauo por 693 kil. N;J esta-

Osr. Alencastre, na 11lem,or'iajá cilada, diz que tem 260 ção secca, porem, difficulta a caxoeira da Vargem da Cruz,
leguas, o senador T. Pompeu de Sousa Brasil 330, o Ab- que se acha 24 ki!. abaixo da Manga, a navegação ele tal
bade Gaultier 200, o engenheiro dr'. Dodt, que acaba ue forma que ella se torna qUílsi impossivel.
explorai-o, 1450 kil., qne equivalem a 219 legl1ílS de ses- Acima da Manga até a barra do/Paroahybinba encontram
maria, 2090 brnças, 3 palmos e q. pollegadns, e Bouillet 'e muitas caxociras, qüe se podiam desobstruir com fílcili
I,aoo ki!., ou 'J96 legua , 2908 brílças e 5 palmos. dade, as quaes por em qoanto tornam a navegílção impos-

Asua corrente é veloz e por um leit.o d'areia fina: seu sivel, ainda que j::i alguns botes tenham subido ílté lá. O
fondo regular é de 12 a 18 palmos em grande secca, varian- rio llcaria neste caso navegavel na extensão de '125'1 kil.
do em alguns Jugare:; pílríl tl'es palmo~ e em outros para A pílrte da mencionadíl barr~ para L:ima até ás cabeceiras,
cinco braçn : no Guen"l1dó ha um lugar, qne dizem ter de que tem 165 kil. de extensão, é completamente innavegíl\'el

I

lundo cercíl de dez braças: sua maior largura, acima do del- por causa das caxoeiras. •
la, tem cerca de WO braças para baixo, e na barra da Tu, No curso inferior, onde o rio é navegado rugular'mente,
to)'a chega a ter uma legua. é a navegação difficultada como jc.i tivemos occasião de dizer.

Con{luentes.-Os principaes connuentes, e a distancia, pelos innnmeraveis baocos de arêa movediça, que a corren
em que suas barríls ficam da nascente do rio, são: no la- tesa faz mudar con tantemente de lugar mormeote no fim,
do esquerdo ou do Maranhão: Boi-pintado 29 lei!., Parníl' das encbentes, até que a's aguas tomem um curso mais re
byba iGõ ki!., Medonha ou Duraço 208 ki!. (com seus con~ guIaI' pela influencia do yento geral, denominado ílli Parl/a
floentes Claro, Pomerania e 1J1ojü) redra furada 2·16 kil., h.ybano, que tambeQl ajuda as barcas á vela a vencer nas
Agua SUjíl, Pureza 227. lei!., Marcellino 286 lei!. Babyloniil viagens, rio acima, a força da correntesa, que é em termo
311 kil.. Limpeza 367 leil., Bal as 54.<3 ki!. (com seus coo- media de 1 3/4milbas por hora nas aguas baixas.
floentes Penitente, Balsl1lha, e IlJacapá) Santo Eugenio, A sua navegação actual é feita por canôas de varias ta
tendo este a sua embocadora quasi dez myriametros acima' manbos, balças, e pelos vapores «Conselheiro Paranagllá» e
da do Langá. Do lado direito do Piallhy; Urussubysinho "Piauby» pertencentes a uma companhia de que adiante fal-

laremos.
1 Pilote du Bl'ésil, ou Desc. des Coto de l'Amel'ique Merid. par O maior obstaculo de sua navegação são as corôas não

Roussin. permanentes, mas sempre varia"eis; alguns baixios arenoso~

..
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como o do Caroço da Benerlicta e da ponta septentrionalida vegetação, como acontece muitas vezes com a arVOl'e \'ul·
da ilha de 8. JJJartinho; caxoeiras ou rochedos á flor d'a- garmcote denominada lJau de te'rra, em que tem lugar abuo~
gua, como as caloeiras da Caieira, da Panetla, Araçás, dante seaeçüo de silicinm pelo processo da vegetação.
Riachão, 8f'tilha, Varzea da Cruz etc.; e por fim, o vento Terminamos e te artigo com o seguinte trecho do imo
geral chamado pelos habita~tes-terral-o qoal é ven ido flortante e luminoso -Relataria apresentado a assemblea le·
pela força cio vapor, em quanto que ás vezes faz vir:.lr os gi::.latira do Piauby, no llia 9 de setembro de '18ü7, pelo
pequenos barcos de velas. pro idente da mesma provincia, o exm. sr. dr. Arlelioo Ao·

Quatro e meia leguas abaixo da villa ele S. Gonçalo l~xis- tania ele LUlla Freire.»
te a cachoeira do Ri:l\;hão, e 7 ~h. acima encontríl-se :1 Se- «fVal'egllçao a 1 apo-r.-A vantogem (la navL'gação a vapor
tilha, 11 leguas acima da qual jaz a importante cachoeira no rio Púnahyba foi muitas rezes consign:.lda pelos presi·
da Varzea ela Cruz: ellas obrigam as canôas a descarregar, dente (i'esta provincia em seus relatorios; porem íl gloria
-mas não sflo inaGcessiveis- pois qoe em 'i 770 João Pan- de T-ealisJI-a estava reservada ao uJ. João José de Olive,irJ
lo Diniz, que possuia varias fazendas de gado em Pastos- Jnnqueira, a qUl'm deve o Piauby ser sempl'e agrauecido,
Bons, fez chegar até á foz do rio Dalças uma canôa de co- aFigurando no orçamento rio anno de ,j8ti6-18tii a impor.
berta, que já não é muito pequena. A proposiLO, recorde· t:.lJ)Gia de 30:000,~OOO para .tão grande rnelhorameuto, tevo
mos ainda um facto. Em ferereiro de '1866, o vapol' lIUro's- logo o dr. Junqoeira a idéa de aproveitíll' c 5a quantia.
SOhy,D commandado pelo capitão Monoel de Azevedo Mo- manrlando construir rio Rio de Janeiro um "aporj, para o
reira de Carvalbo, tendo a seu bordo o presidente da pro- quo entendeu'se com o conselheiro ,Jo'é Antollio S.lrail'a,o
vincia, o illustrado e incausavel dr. Franklin Americo de genio bemra~ejo do Piauhy pela força de vonLauc com quo
Menezes Doria, chefe de policia dr. José ianoel de Freitas, promo\'eu a mlldan~la da capital da ciclaLle de Ocir'ls para a
engenbeiro dr. Newton Ccsar Burlamaque e outras pessoa margem d'este f()rmoso rio, em que tem a provinda funua·
gradas de Therezina,-transpnz a SetWw e a Varzea da do suas mais risonbas esperança.
Cruz,-chegando até o porto dos Veados, tres leguas ati- ((Com effeito em 1858 füz o dr. Junqueira por conla da
ma da embocadura do Gwrgu.eia Oll 75 acima da capital do provincia enGOmmellda de um vapor que foi con"tl'uido no
Piauhy. estobclecimenln ela Ponta d"Arêa no Rio do Janeiro, pela

Da Bana do 1J!langabal, 14 a ,15 leguas ao sul da Tbe- quantia de quarenta 'o oilo contos, por cuja conta remetteu
rezina, até o 'n/01TO rias Aràras (cerca de 3 f/i legllas abai- em março el'aLluellc anDO a qoanlia (la quarenta Gontos seno
10 da villa de S. Gonçalo). o rio orrerece bella perspectiva, elo vinte e tres provenientes de rendas pro\ inl:taes e dezose·
com variedade de paisagens. No delta, a bahia do iJJanfi- te de um emprestimo contrallido em \'irtude do § 5" da re·
hle (veja-se este nome) orrerece um formoso panorama. solução de l~ do setembro de 1857 pela pre 'jLieocia com o

Na descl'ipçelo !ln territorio dc Pastos-Bons, 110S sertões corúnel Jacob ManoeI ele Almenclra, vencendo o juro de 12
do l11aranhão, disse o seu autor o major Francisco de Pau- pOI' cenLo ao anno.
la Ribeiro em 1819 «que as agoas do rio Parnahyb:l, ao «Esse emprestimo foi pílgO ~om outro contrahido mais
Dlenos em Pastos-Bon.s, (JS suas vel'lentes tem a proprieda- v.'1ntajosamente com o c;oronel .lo 6 Candido de Aguiar, coo
de de petrillcar a madeira, qualquer que seja a sua natu- mo presiuente ua sociedade Prupagadora, sem juros lio pri·
reza porosa ou solidissim:.l. meiro :.lnno e com o ue nove por cento áo segundo em di·

fUmo e outra nós observamos em qualquer de SUílS pú- ante. O coronel Jacob não qlJiz coder em patrioti:mo a seu
tes e assim mesmo no anno do 1800 vimos cahid:.l e intei- illu'lre comprovinGiano, e renunciou em (Jenefieio ela pro·
ramente petriIJcílda sobre a margem leste do dito rio, en- \'inda nTIo SÓ 0$ juros '-encidos, como o lucro que podesse
tre as fazendas Almas e Sallta Cruz. uma arvore int.r,ira ella auferir da rJiITerença dos dousempre. timos. Fiqueo'es·
d estas que chamam lataM ou lutah.1J do campo, volvida em te documento perpetuado um volo ele louvor a tão dignos

. _ tão dura pedra de fogo como as pe(leroeiras, o que com ef- c3valbeiros, dos quaes um já n30 pertenGe ao Ullmero dos
feito nos causou oopanto. vivos.-Contando com a vioda do vapor, mandára já o dr,
. «Não entrando pois na indagação dos motivos de seme- Junqueira em agosto de 18157 uma expedição de homens li·
IlJanLe variedade nós vimos estas e muitas ouLras por nquel- \Ires e escl'avos oücionaes á' ddarle da Parnahyba sob a di·
las parles sobre a terra, muitas 'não totallI)..ente petrificadas, racção ele Diogó dos Santos Cardoso para limpar o rio, o
parte-pau, parte-per/ra, parecendo-nos com segunda ad- encommendiÍra para Liverpool 50 toneladas de carvão de
miraçüo, que aquella virtude não tinba a um mesmo tempo peLlr;], e [hera preparar a lenha neces oria nos portos da
igual poder sobre a totalidãde dos 'corpos.» Capital, Curralinho, Repol'Lição e Parnahyba.

Não acreditamos, que a agua d'este n'o tenha apI'opn:e- uConhece.ndo que não podia a província tomar a seu cal"
dade de petrificar a madeira.. go tão pesada empresa iniciou a encol'poração para esse fim

Sem (luvida alguma o major Paula. Ribeiro ba eou-se cm de uma compélnhia, para a qoal concorreria com a terça
observações imperfeiLas, pois qoe em geral não tem :1 agua parte díls ocções, e com !lma sLlbvenção annual de 20:000~

d'este rio tal propriedade: pode todavia dar-se este pbeno- de reis.
meno em uma ou outra localidade, em que exista, mesmo aAinda conseguio levar a etl'eito esse plano porque, on·
na margem OLl no·leiLo do rio, um olho' d'agoa, que conte- corporada a companhia com um capital de H)O:OOOI~OO~e

nba iliciLlOl em solpção, e se deposite entre as fibras da reis, dividido em acções de WOaOOO reis, Gelflbrava apre·
madeira: talve; fosse a petl'ifkação observada o producto sidencia o primeiro contracto em 24. de novembro de !8ü8.

•
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ITilmbem poucos dias crepois dei:wu o dr. Junqueira as Limita-se ao N com o município de São Jo é dos l\'Iattões
I'edcas da administração, tendo !ançadü a semente que de- da comarca de Caxias, ao S com o de Pa tos-Bóns, na co
via para o l'utllf'O produzir tão bellos frutos.» m<lrca do mesmo nome, a L com o rio Parnahiba e a O com
Paschoa (igarapé da).-A embocadura d'elle- o municipio da Barra elo Corda na eomarca da Chapada.

acha·se H.i kilometros acima da foz do rio de S. Eugenio, O seu lerreno é desigual, já por pequenos montes, que
com o qU<l1 communica pelo interior durante o inverno, for· o'elle se encontram, e já por campos sombreados de mattas
mando assim uma ilha temporaria que enllerra a do Mocam- e bosques pouco extensas, e já por valles regados por va
lJinho. , rios rios como o ltapecul'ú e Parnahiba, e regatos como o

Este igarapé tem a soa foz no Parnabiba, cerca de 2 lei- Riachão, Balseir'o, Tremedal, Inhauma, Gameleira e outro'.
lomelros :lbaixo de uma convexidade agudissima que o rio D'uma carta, que lemos d'esla 10t.:alidatle com prazer
faz no morro do AI'ro.deio. lranscreveremos as seguintes noticias.

Passagel.TI-Franca.-FlHIGUEZIA, VILLA e «Este vasto município é divilJido em duas fr~guezias, N.
Ml!NICIPIO. S. ela Conceição da Manga, e S. Sebastião ela Pa:silgem-

Fregue:.ia. Em seu principio,· ba m3is de um seculo, foí Franca, \'illa e séde do ffinnicipio, que e tá torlo po\'oaoo,
uma pequena po\'oação, distante 1~8 legoas da Capital, e 48 se bem qlle mui dissêminada a sua popnlação, podendo coo
de Caxias na l:lt. merid. de 6° 7' enalong. occid. de 45° 17'. tar-se apenas i6,OOO babitantes livres e escra\'os, sendo o

Foi ahi t.:reatla a rreguezia de São Sebastião pelo ~ 5° do numero de escravos de 2,600 a 2,800, perteocendo 2,000
art. iO da lei provo 11. i3 de 8 de maio de '1835, e depoi a esta freguezia, porlerosa 'em fl rça agricola, e tendo um
que contava 900 almas, pouco mais ou menos, foi elevada ~ hom numero de faz.endas de crear; presume-se porem que
calhegoria do "illa pela lei provo n. 67 de 28 de junho de a Manga possua 800 escravos, e tenba a maior força crea-
1838. dora, sendo o gatlo e as pastagens inferiores ao d'esta villa.

Serve de limites a esta freguezia a estrada velha, assim «O municipio forma um termo judicial sujeito ao ele Pas-
conhecida, que "em de São Bartllolomeu, passa pelo Coquei- tos-Bons, tem rento e tantos proprietarios mai' ou menos
ro do João Br3nco, Genipapeiro, Morro, Cumbi, Fortes, Pé abastados e aptos para concorrerem aos cargos publicas, e
daserra, POl~em-qllaJ)to, ti pela estrad~ abaixo até á serr3, foram qualificados 138 jurados para este anno.
que ahi limita-so com São José 'dos Mattões, servindo de di- ~As soas terras são da maior uberdade para os difftlren
vi ão o Riacl10 de Anna Pascboa, que \ae desembocar no tes ramos da industria agraria, e não menos para a creaclo
Paroahiba, e por i so todos os mora.dorés do lado direito ra; a l:Ivonra porem segue a marcha rotineira e não será tão
(Ia estradé.l pertencem a esta freguezia até á margem do Par- cedo, que poderemos \'êr o seu meluoramento e progresso,
nabiba. por causa da ignorancia total, ainda me mo dos rudimentos

Tem de longitude de NaS 49 legoas pouco mais ou me- da sciencia agraria, a não ser a pratica rotineira.
aos, (1e lat. de L a O i8 legoas pouco mais ou menos·. -/lA materia mais producLiva aqui é o algoLlão, que produz

Sua populaç50 é no todo 9,610 alma, 787 escravo, com abundancia: carregam os algodoeiros prodigiosament.e,
t82G mulheres, e 3,997 bomens. todos livres. bavendo mais facilidade na sua cultura, por não demandar

Sem ter tido augmento no passado, e n ·m esperanças de grandes capitaes parà sua manipulação: calcula-se fi soa pro
hal'cr no futuro, esta "illa participa da sorte ele quasi todas tIuLção em mai de 10,000 saccas.
a po\'oações do interior, aS quaes, não obstante alguma IA lavoura da canna de assucar está muito atrazada; fa
CllDdiçõe fa'mraveis, se debatem comtudo Da miseria e de· brica-se pouco a: ucar branco" prepara-se em bruto, e tlão
cadencia por causa LIas elilficuluade tIos meios de transporte lbe mais cansi tencia no pónto, e fabricam-no em pães, que
eue cOlDnwnicac,ão. dão o nome de rapadura, e é todo con umido na terra.

Na revolução de -1839 muito salfreo esta \illa, até que os «Fabrica-se cachaça, qne tambem é genero de consumo,
6a/clios foram batido no lugar chamado Jacaranrlá pelas e exporta-se alguma para o Pianby, para onde tambem vae
tropas do major Jo 'é Vicente ue Amorim BizerTa, e com- algum assucar branco.
pletamente Llerrotados em '19 de agosto de iS/J,O pela le- oEstamos ainda em grande atraso n'e;"te ramo de cultura
Cião ao manuo do coronel Diogo Lopes de Araujo Salles de pela imperfeição das maquinas e utencilios, pois não passam
combinação com o dito major, deixanrl0 no 'campo innllme- os engelJbos de to cos celindràs de pão, e não será tão ce~

ros morto, muitos prisioneiros e avultada bagagem. do a sua refol'ma e melhoramento, em razão do atraso da
Tem uma cadeil'a de primeiras leUras creada pela lei pro\'. navegação do Itapecul'ú. lIe Caxias para cima, e á falta total

n,260 de j ,I de tIezcmbr-o de '184D, e uma delegada de de e~tradas, que possam elar transito a vehiculos dos por
policia, outra da instrucção tlublica, e um commissario vac- tos para as fazendas.
cinador. «Tabaco ou fumo produz muito e trabalha-se com mais ou

É a parada do batalhão de infantaria da guarda nacional menos vantagem nas vasantes ou praias do Pamabiba, fre-
0.29 e Ul3 uma secção de reserva. guezia da Manga, que vende para o cansamo, e exporta

O1Il1micl)Jio pertence á comarca de Pastos·Bon·, e se com- passantes de 5,000 arrobas.. .

põe da freguezia de São Sebastião d<l Passagem-Franca, sê- «Arroll vende-se para o consumo e exporta-se para o P~-

de do município, e da de N. S. da Conceição da Manga, auh)', talvez passantes de 5,000 alqueire.
que é o segunclo districto e freguBzia creada pela lei provo ~ Mandióca produz bem, e deve exportal'-se a cima de
de 30 de julho do ,18;)9. -10,000 alqueires.
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«Ha muito poul:a plantação ue c,aFé, e apesal' de algumas las e pastori~, não é conhecida neste municipio. Geralmon
pessoas sustentarem a proprieuaLle das terras para este ramo te se lastima entre nós que os homens ele conhecimentos c
de eultora, pensamos ao cOlltrario, e parece-nos nunca aqui estudos I'ujam dos campos, e que a lavouril seja consider3
será rendoso, porque, no tempo LIa florecenda, é \erdade ela uma profissão indiglla do homem culto. De te erro, que
que ficam bem floridos os cafeseirus, porem pela escacez não nos cumpre attenuar, não faz excepção o monicipio da
das agu<Js OU\'iaes, na eRtação da Oorecel1cia, desapparece Passagem-Frallca. A lavoura e a criação ue g3 110s, os dois
toda a carga, á excepção de um ou outro cafeseiro, os mais ramos principaes da nossa riqueza, estão 'Gxclosivamente an·
não deixariam rendimento, que pudes:,e interessar ao plan- tregues á direcção ele bomens ignorantes, sem conhecimen·
tador. to algum nem pratil:o nem tl1eorico do mechanismo indus·

«O gado vaCCllm é exportado. tri::l, que já vai tomando pé em nossa provincia, e que n'ou,
aO fiuni0ipio amansa de HS a '16 mil bezerros, devendo tras tem desenvol viuo a rrqu(lza da' nação e dos particula

possuir 60,000 cabeças, numero correspondente para os bo res.
zerros. Por justiça não pouemqs entretanto deixar rle consignar

IlPocler;\ ter 10,000 cabeças ele cavallar tle toda sorte, e um facto isolado. O dr. Francisco Dias Carneiro, filho des·
não dá para o consumo das fazendas e estabelecimentos ru- te município, procura, por assim dizer, romper as trevas
raes, para cujo complemento compra da prov'incia visinha. em que está engolphada nossa lavoura. Tem-se mostrado

«O cabrum e lanigero, sentlo em pequena esc.ala,_não chc- um campeão infatigavel da industria; converS3, doutrina a
ga para exportar-se; ha mesmo muito atraso e deleixo n'es- todos e tem excitado este amor e desejo de O1olhorillnentos,
Le ramo da industria éreadora, cujo gado, au abandono, a LIe que todos se acl1am hoje possuidos, e que já tivemos a
exemplo dos anirnaes briwios, se cria. satisfação tle le\ar ao conhecimento da presidencia; sabemos

.. O suino e outrds animaes domesticos só se criam para que em agricultura estú preparallllo terrenos para recebe·
o consumo. rem os beneucios de instromentos agrarios, e que tenta

«Outras industrias por aqui não temos a não ser alguma UJostrar-nos praticamente quanto o systema uratorio é su
ourivesaria de mào gosto e tosco trnbalho; ferrarias para tra- perior à rotina em seus resultauos finaes e nas suas ope·
balho de obra grossa. I-Ia alguns seleiros, em cujas obras rações m3is compativeis com a dignidade humana. No a·
não ba perfeição, se bem que seguras. tado de ignorancia em que se acha a este respeito a popu-

«Temos fabricantes de cbapeos de palha e couro, havendu lação do municipio, que o nosso compatricio não lera,dei·
mais perfeição no trabalho de couro, de que tambem fazem xado de comprehender e estudar, o eX0mplo, a pratica, as
vestidos para nsos e viagens pelos compos e valles." cifras emulO, serão talvez o meio mais eQ~az, selJão unico

«N'este município não ha terreno aurífero, a não ser () ele esperar um'! revolução em nossos costnmes agricolas.
culto, e nem mesmo ba noticias de outros metaes e pedras Temos visto quantas publicaçõ%, aliás excellentes, se lcm•preciosas, feito contra o systema actu31-a rotina, quantos moias se

«Ha pedra calcaria em grande abundancia, e já experi- tem aconselbado para introduzir a cultura com instrumen·
mentada a sua boa qualidade. tos agrarios; mas tuuo isto cabe uiantê de difficuldatles PIiI-

«Argilla ou barro para telha, pancllas, potes, e outros licas, que se não sabem vencer, ou diante da lluvida que
misteres, ha em qoasi toda parte. ameaça o lavrador de abandonar um systema facil, mais ou

«As margens dos rios e riachos são commumente febris, menos habilmente dirigido, cujos resultados, se bem que
atacando as intermittentes mais freqoentemente em principi- minguados não falbam, por ontro, cujo manejo e economia
os e fios d'aguas; porem a!\ intermittentes mais perniciosas ignora, éujos result<Jdos serão portanto fataes.
são as do Parnahiba e margens do ltapecurà; os mais luga- Sendo a lavoora, emfim. de totlo essencialmente pratica,
res são mais ou menos salubres, sugcitos todavia ás febres em quanto o governo não se empenhar em favoreceI' em
catarrbaes, que atacam em toda parte finda a estação inver- prezas, que tenbam por fim a pratiea da la\,0111'a industrio
nosa, e decorrem de julho até agosto, mais frequentes e asa, não cremos nós que se -Lenha feito nada em ben~(jGio

mais perigosas no mez de ag.osto.» da boa agricul tnra.
Transcrevemos este artigo do Paiz, jornal, n. 79 e 80 de É qnanto podemos informar ;í presidencia sobre a indu·

13 e 15 de julho de '1869, não só por ser muito lltil e cu- trÍ<J propriamente dit:J neste municipio. A nossa lavourapo·
rioso, mas tambem como um exemplo muito proveitoso e rem e a criae,ão de gados 00 seu estado actoai ofIcl'occm
digno de ser imitado pelas camaras municipaes de outras outras considerações que vamos expôl'.
localidades. Este "municipio, ali;',s toda a corr13rca de Pastos-Bons, re·

cebeu da natureza nm aspecto tão variado, com0 os elemon·
«HELATOIIIO que a camm'(~ da Passagem-Franca remetleu á tos que ofrerece a actividade humana. Cortada por dois gran

presúfencia (la provincia sobre a lavoura e criação de des rios navegaveis, que correm parallelos, na distancia de
gados do sel/J ?nU?! icipio e (l s medidas que convem to-" 5 a 30 leguas um do outro, o ltapecuru e o Parnah)'lJa,
mar pm'a o seu desenvolvimento. que conduzem sens pl'Oductos aos portos maritimos, pode

I ainda estender sua communícação pelo interior U3 provincia
A industria quer a considerem largamente como o desen- até ás comarcas da Chapada e Carolina pelos mesmos rios

volvimento da inteLligeocia do homem em emprezas lucra ti- e seus grandes aflueutes o Alpercatas e o Balças, Toda are·
vas, quer restrictamente, applicada aos progressos agrico- giãC? do município é plana, de campos (\ brejos no centro,
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entre os dois rios; montanhosa, cerrada, carrasquent[l e serem verdadeiramente necessarias nos campos de agreste,
cru~ada de longos e fertilissimos valles janto ao Ilapel;urú. onde só pela acção do fogo este capim renasce brando e
Oclima é hlJmido nos brejos, quente nas chapadas, tempe- apetecido (babugem), ninguem conyencer~ aos nossos cria
rado, enxuto, ameno () ás vezes menos frio nos valles. Os dores que não devem incinerar suas pa tagens, pOI'que só
brejos alagadiços têm sido aproveitados na la\'oura da can- assim, dizem elles, se extinguirão o carrapato e o berno.
na e cereaes; as chapadas anmosas ou barrentas, sempre Entretanto elIes estão (lhi a reproduzir-se cada vez mais
"erdes de pastagens (agrestes) fazem a riqueza dos criado- multiplicados e funestos!
rês; os carrascos e taholeiros, onde os pastos variam ao in- Ao passo que a criação deperece a lavollra medra e pro6
finito, nutrem ainda esses hois de engorda (de sólta), que pera. As maltas que os creadores abandonaram como inu
outr'ora admiravam nos açougues de Caxias; emfim seus teis foram I:'xploradas. O homem dos campos e planuras não
valles (baixões) de maltas virgens ou encapoeirados, pela podia resignilr-sc com o aspecto (las montanhas, ma a ne
uberdade egponl:lOea do solo, prodigalisam ao lavrador CQ- cessidade o Corça, o interesse o agoilhôa, e por fim a revo
Iheita3 abunuantes. lução dos Estados-Unidos, qne elevou o nosso algodão a um

Os primeiros h:lbitadores do municipio e da comarca fo- preço Cabuloso, firmou o predominio da 13\'onra, ficando 3
ram criadores de gado vaccum e cavai lar. Vinbam pela fa- criação como um accessorio tios lavradores abastados.
ma dos pastos, e a tradicção confirma pelo nome (lue fir,ou Antes da revolllção que acabamos de indicar, era muito
designando a comarca, que nesses tempos primhi\'os em circnmscripta a cultura do algodoeiro. A canoa era a nossa
que toda a província era singularmente propria para a crBa- melhor lavoura. O doce (rapadura) e a agnardente os seus
ção de gados, esta comarca exccllente. De feito as raças 00- productos de mais consumo. Não havia porem exportação.
I'ina e equina se propagaram com rapidez, e se cntregar:lm Cultivada com prefercncia nos lugares abrejados, que, co
ao seu maior desenvolvimento pelos tempos da revolução mo vimos, occupam o centro do rnonidpio; manipulada em
de Raimundo Gomes. Não havia então epizootias, nem pra- engenhos de maLleira, tachos moveis, alambiques grossei
gas; as chuvas eram regulares e abuodantes, e o trabaÍho ras,-limitada pela iLnação e pela exiguidade oos meios a
do criador era tão somente amansar o gado e queimar os produzir mesquinbos lucros não taruou a decabir. Existem
pastos na secca. Com os estragos da rebeldia e augmento entretanto lugares muito adequados no municipio para urna
subsequente tio povo a crinção começou a daperecer, acom- extensa lavom'a de C:lnna. Os brejos do riacho Inburna fo
panhada de nchaques e inconvenientes ue toda a sorte. Vie- ram outr'ora muito cultivados: os malteiros tIo Tremetlal
ram as epizootins. De todas as mais fataes o toque no gado produziram doce e aguardente singulares; nos alagadiços do
I"accom e o eSC'anc!la no cavallar são as que fazem mais es- Riachão se encontram ainda eogenlJos em decadencia. O uni
trago. Acr.ommettem em todos os Jugares e o animal mais co florecente que tem hoje o municipio é o do tenente Ber
gordo é o que preferem para soas victimas. Por muito tem· nardino Pereil'a da Silva nas vasantes do Correntes. O ai
po desvairadds os cl'eadores entre as causas destas moles- godão veio dar um golpe decisivo nesta cultura.
lias capriübosas, estão hoje convencidos que a ignoram com- Agrande lavoul'a actual cio municipio é pois a de algodão.
pletamente. Cultivam-no em todos os lugares. Mas os valles que deri-

As pragas se Iilultiplicararn;-o carrapato, o berno, a mu- "am da serra tio Bethlem, projecção do grande plató cIo m\l
luca, o m~rl;êgo e a mais terrivel e peior de todas-a va- nicipio de Pa tos-Bons, a qual se estende parallela ao Ita
reja são outros tantos l1agellos da criação. Para cumulo de pecurü, na distancia de 2 a ti leguas em uma extensão de
infortunios, os invernos e caceam e as aguadas se extinguem. mais de 30, são considerados sem rivaes par;) o cultivo des
lia intermitten,)iãs em todos esses males, e o creador ser- ta preciosa planta. O tenente-coronel Antonio Rodrigues Pc
lanejo na sua ignOr:lllCia e irnpotencia, como o pastor de reira Labre certifica que chegou a obter 420 arrobas de al
Virgilio, espera sempre os auxilios divinos. godão em caroço n'urna quadra, e o dr. Carneiro 460 em

É ne la apatbia que se acha actu:Jlmente a nossa indus- seis hectaros I Sendo opinião dos americanos que nas ter·
Iria pastol'il. Os creadores mais aetivos e experientes, não ras mais rieas do seu paiz. a producção de 500 arrobas
I'endo pDs 'ibilidaue de remediar tantos males,' passam-se por doze acres (um pouco mais de uma quadra) é satisfa
para a lavoura, os menos diligentes vão-se arruinando pou- toria, quanto não devemos nós esperar das nossas terras,.
co a pouco. quando receberem os beneficios da industria?

Pelo que acabamos de expõr parece, que UlJ;la complexi- É bem conbecido o systema pri~litivo, rotineiro, ou trans
dade de causas tem concorrido simultaneamente para a de· hnmante da nos'a lavoura. As roças são feitas com a fouce.
cadencia da nossa criação, mas não se -poderão resumir to- o machado' e o facho. Brocam e derr'ibam em junho ou ju
das no enfraquecimento gradual das forças p,rimiti\as do lbo, tocam fogo elll agosto ou setembro e plantam de outu
~olo? Quer nos parecer que a terra por muitos annos quei- bro por diante. Quando as mattas eram abundantes, raras
mada e repisada deve ter alterado a natureza dos alimentos vezes o lavrador demorava-se o'uma fazenda por mais dez an
que fornece e inquestionavelmente diminui l-os; estes ou in- nos. Peregrinava por todo O municipio. Actualmente muda
sufficicntes ou degenerados, por uma parte nutrem. mal ao de comarca, pr()curando a terras devolutas do lado esquer
gado, predispondo-o a moles tias, por outra se tornam, pe- do do Itapecurú, ou a visioha comarca da Chapada. Estes
las suas novas qualidades, mais propicios para o ag:lsalho e infelizes, apóz uma fortuna que sempre lbes foge, absor
propagaciio dos seus inimigos. As queimas periodicas dos vem sem calculo !las despesas e perdas inherentes á no\as
campos devem ter grande parte neste effeito, mas, alem de situações economias já -adquiridas, ignorando o meio ele em-
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pregiJl·as productivamentc. em melhorar seos terrenos. Mui- inverno, que poueas vezes se reproduzem. O coronel Anta·
tos, porem, j:i se resignaram a lavrar c:Jpoeiras, e tem acha- nio Carneiro da Silva Oliveira, que tam1.Jem tentou cultiva·
do n'ellas recur os imprevistos. Os terrenos propriamente lo no municipio de P:Jsto::;-bons certifica os mesmos incou
algodoeiro, como os valles do Bethlem, são de uma ferti- venientes.
lidade tenaz, e dão prodoctos tão avantaj:Jdos em capoeiras, Apresentamos os recursos natoraes d'este municipio e
como cm mattas virgens, s6 com o trabalbo de uma capi- fallamos detidamente da sua lavoura para chegarmos aos
na mais cuidadosa. Já se vai reconbecendo alem d'isso as melhoramentos qoe nossa situação reclama. O governo, at·
vantagens de um melhor amanho. O dr. Carneiro nos seus tendendo que a prodocção d'esta comarca sube actualmente,
ensaios de melhoramentos agricolas tem mostrado pratioa- segoDl.lo calculos moito moderados a 100 mil arrobas de
mente a incompatibilidade de certas lllaotas, e quanto é otil algodão, qoe paga importantissima somma de tributos aos
a plantação regolar por fileiras o'um terreno perfeitamente cofres do est?do e ela provincia, tem direito a beneficios,
õesob,truido, de sorte qoe algDns Javra<1ores, seguindo, o que desenvoh'endo largamente sens elementos de riqueza,
seu exemplo, já plantam separadamente os generos alimeo- a habilitem a contribuir mais efficazmeotc para resolver os
ticio , iotercallando nas fileiras do algodoeiro, quando moi- problem:~s financeiros que ameaçam o nos'o paiz. O ponto
to o arroz 00 o milho. Com este simples processo tem-se mesmo em q.ue se acha hoje a nossa lavoora de algodão
obtido melhores colbeitas. merece 110 governo oma ponderação cspecial. Não é pro·

Nos terrenos mais pobl'es vai-se ensaiando com vantagem porQ pon!ue lhe falta a industria, não é Dorem desanimado
a cultora do algodão herbaceo, e pecia até pouco tempo e decadente.. Os lavradores trabalham por um systema pou
desconhecida DO municipio. O major Antonio Regina de co productivo, mas a fertilidade do solo lbe dá resultados
Carvalbo, que primeiro experimentou, não duvida preferil-a satisfactorios, e o preç.o porque os vendem 8Uppl'C de ai·
aá arboreo, verificando ser IJ;lais prolifica, mais rica de .fel- gom modo a defidencia dos meios. Somos, pois. chegados
pa, mais rapida no seu desenvolvimento cmais economica ao termo, onde nos podiam levar os recursos oaturaes da
em operaçies. Outros lavratlores ccrtificam os mesmos re- terra, ajudados de circumstancias favoraveis (;' r,aprichosas
snltaelos e se os factos continl1arem a sustentar estes pre- da fortun;J. N'este estado o menor impulso dli um mo\'i
dieados em bre\'e rivalisará oom o arboreo so o não eclip- menta, um obstacolo \'encido é uma fonte de riquez~s que

• sal'. se abre. Retrogradar seria om erro funesto e irrepaf3\'cl.
Como todas as cousas, tem o algodoeiro seus inimigos, Entretanto esta é a eondemnaç50 que pesa sobre nossas ca·

alem das molestias que o perseguem. A lagarta, o maior beças, si os melhoramentos agrícolas, favorecidos liberal:
1Jagello cio algodoeiro em todos os paizes, não nos-é des- mente pelo governo, não nos fizerem avançar do ponto em
conhecida. Nos annos climatericos aDparece em exerci tos que estamos.
numerosos, ql1e se succedem uns aos ootros até anniquillar n
completamente as esperanças do lavrador. Roem as folhas, Todas as vantagens de fertilidaç1e e producção que acima

. o talo mollo da planta, toda a epiderme cmfim, sem saciar indicamos são entretanto apenas ·sulIicientes para compcn·
a fome devoradnra. Quando apparece cm maio é inevitavel sal' o la\Tador elas dilficuldades de todo o genero, ql1e es·
o prejniso 00 la\Tador; em março 00 abril deixa ainda moi- tancam ou diminuem o valor dos seus productos; e entre
to a_e.·perar da Providencia; em dezembro e janeiro produz as ·medidas ql1e o governo pode tomar para removei-as ap·
o beneficio de podal' os algodoeiros velbos, fazeI-os renas- pontaremos as mais indispensaveis, e que ao mesmo lemo
ceI' mais viço"os e dar uma colheita exuberante. Tal é a po não exijam grandes sacrifidos para augmcntal'mosa pro-
contingencia de uma lavoura toda entregoe aos recursos 0<1 babilidade da soa execução. •
naturesa I O mofo e o grola são molestias que com fre- Em prilOeiro lugar é digno do nos o cuitlado o porto OD'

queneia accommeltem ao algodoeiro. Uma especie de pul- de se embarcam nossos productos, a nascente povoação dos
gão alaca os capuchos já depois de abertos, chnpa o caroço Picos. A séde do mllnicipio, a antiga villa da Passagem
e tinge a lan-de amarello, tornando-a de qualidade inferior. Franca, esta collocada no centro do termo, qoe como \'im()~

Os geueros alimentícios são muito cultivados no munici- são terrenos de ebapada e brejo, só' proprios para a cria·
pio, mas tão somente para o seo consumo. O arroz, o mi- ção de gados e a eoltora qoasi extincta da canna. Foram
lho, orna variedade infinita de feijões: diversas qualidades sem duvida bem ponçleradas as razões qoe ahi a colloc3'
de mandioca, aipim, inhames, batatas, são prodl1ctos quasi ram, no tempo em qoe a creação de gado flol'Ccia c era a
que expoolaneos das nossas terras. Seu cultivo é facil e sem nossa maior riqueza. l\lurJadas porem as condições da nos·
inconveniente, excepto o 'arroz, que nas terras de primciro sa exisleocia está ell::J hoje cm contradicção com os interes
lavradio é sujeito ao pulgão. Mas pelas difficuldades e ca- ses do mouicipio. A decadencia da creação ele gados arras·
restia dos transportes não convem ao lavrador faze~ com- tou a soa: o desanimo e pobreza daquella se rellectem no
mereio (1'e tes generoso sen estado actoal de abandono. A la\'ollra do algodão que

O finado coronel Francisco Dias Carneiro ensaiou entre se foi originando procurou o seu ('entro natural, a beira do
nós a cultora do café. A planta cresoeu Gvigorou do modo lLapecorú; do seo maior desenvolvimento e aOnal decidida
mais lisongeiro e prometedor, mas aúnal as colheitas vie- preponderancia levantou-se a povoação do porto dos Picos.
ram tão inconstantes e irregulares, que o desanimaram e não' Para este ponto é indispens3vel qoe o governo dirija sua.
se tem generali'sado a sua cultura. Uma boa colheita de ca- vistas. CO'Ilocado no centro das nossas melhores terras e
fé, depende em nossas terras, de condicções especiaes do mais cultivadas, á beira do rio quc é a unica via de trans·

•
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porte rasoavel para o mercado de Caxias, o porto dos Pi- começarem a ter passagem por si mesmas cavarão seu lei
cos reune ainda vantagens excepcionaes pura a lavol3ra e o to, corno em muitos lugares identicos tem acontecido. Um
commercio desta comar.ca. É o melbor porto do Alto-ILa- navegante em meia hora ~e descanço n'uma grande volta do
pecul'u; n'um toneDO ligeiramente ~Ievado, enxuto e areja- rio melte as encl1adas, faz um pequeno rego por onde as
do não se conhecem nelle epidemias. É o entreposto da na- aguas comecem a passar, e no inverno seguinte está muda
vegação do Mirador; onde as barcas Juplicam as suas car- do o Jeito do rio, com urna volta de mil ou dois mil me
gas, porqlle as im o permitte a maior capacidade do rio. tros de menos. Ha granJe numero destes furos. Ainda
Emfim situado urna legua abai~o da confluenci(l do Alper- mesmo suppondo necessaria a excavação geral e a extracção
catas, é o nltimo porto em que pode chegar urna boa na- ua lagem, não tendo a ribanceira de elevação mais de dois
fegação, que derramando seus belleficios pelos portos in- metros de varte de cima, sendo muito incliuado o terreno
termediarios se tornem largamente vantajosas ás tres co- e já naturalmente excavado, como vimos, não se pMe con
marcas visinhas. sumir mais de. 6 contos de reis n'este grande melhora-

Erigir pois em villa esta povoação, que já conta [lara mais mento.
de quatrocentas almas, cercar de garantias este Ingar cheio Alem d'estas existem outras cachoeiras em dista.ncia~

de actividade, que representa legitimameute :J concentração mais proximas de Caxias. nas quaes a cOrl'entesa d'agua de
dos nossos interesses, é uma mediua que a lavoura está mora um pooco, a marcha da navegação, mas são todas fun
reclamando com instaneia, tanto mais que com ella se pren- uas l~ cnrtas, e se na secca não podem subíl-as á força de
de o melhoramento da navegação do Alto-Itapecuru, de que remos, atado nas arvor'es qualquer bote ou vapor vencerá
vamo~ tratar. a uifficultlade em poucos minutos. Será entretanto muito

Sabe-se que o transporte rapido e barato é o impulso util que o governo mande pessoas competentes examinar se
mais generoso da lavoura e do commercio, não menos é sa- podem ser destruidas ou que melhoramentos supportam.
bido que a maior parte da lavoura central está condemna- São estas as principaes medidas que convem tomar-se
da por muitos annos ainda a arrastar sua viua languida, por para um grande desemolvimento agricola n'este municipio.
falta deste recurso, que só a industria e o., progressos ma- Favorecer e policiar o nosso porto de embarque-a povoa
toriaes lhe poderão fornecer um dia. Mas nos lugares, como ção cios Picos, melhorar a via' de transporte-o curso do
entre nós, onde ha rios navega veis e companhias de vapores, Itapecurú, e estabelecer urna navegação a vapor, que ao me
que com pequeno trabalho e dispendio podi;rm extenueI' nos dê duas viagens por mez ao nosso porto. D'esta ma
seos beneficias em escala maior e mais lucrativa, deixar;) neira, não ba que duvidar: a lavoura d'este municipio e de
inercia embotar o que a actividade é destinada a desenvol· toda âcomarca tomará um grande iml3ulso. E que rique
I'er, nos pa rece uma i,ncuria que só preoccupações funesta sas não fará brotar um governo colooisador das mattas im
podem explicar. UJ6nsaS que ficam ao lado esquerdo do ltapecuru? Com

É u rio Itapecurú, segundo informações ele pessoas Ijril- mais de 30 legoas pela margem do rio, com um centro des·
Ucas, mais fundo dos Picos á Caxias; não tem um só razio conhecido, e que alguns exploradores afiançam ser de solo
ou secco; suas aguas correm tão lentas, que gastando-se dos identico ao nosso, é um paiz novo, que destiuado á colo
Picos a Caxias ao tom tl'agua (de borbulho) 10 dias de via- nisação estrangeira dará ao Estado recursos inexbauriveis.
gem, navega-se cm i ti, rio acima, a mesm1L distancia. Exis- Ao par d'estes melhoramentos não devemos 'esquecer ;)
tem porem algumas cacltoei~as, cuja importancia tem sido I'eforma da nossa lavoura por meio de instrumentos agra
exageralla, e que a falta cle exame por pessoas comp,eten- rios: não devemos esquecer que a terra, que abre Sllas en
le5, tem dado lugar a suppôr-se a navegação a vllpar impos- tranhas generosas, mais cedo ou mais tarde negará o ali
~I'el. Como temos alguns dados a este respeito julgamos de menta a seus filhos imprevidentes e dissipados. E qual será
nosso dever informar á presidencia da natllreza destes obs- o meio de rebabilitar a. nossa creação decadente senão ~

laculos para se aquilatar até onde chega a paciencia com agricultora industriosa com todos os seus agentes-estm
que nesta provincia governos e povos se resignam a soifrer mos, afolhamentos e prados artificiaes? Por maiores qlle
as menores diflkuldades, que se oppõelu ao seu progresso. sejam as vantageo.s coibidas na lavoura transhumante, o .co_

Ahaixo do lagar denominado Pontal, pouco mais de 16 ração do, lavrador ifltelligente está sempre agitado pela in
leguas acim:J de Caxias demoram duas cachoeiras ditas Sa- certesa do seu destino. Não pensa nas vantagens de certos
nharal o Laranjo, que vedam na secca a passagem dos bar- commodos indispensaveis mesmo para mais aperfeiçoam6n
CDS carregados por serem muito rasas. N'este lagar faz o to do seu trabalbo. A duvida o embota e traz preso o om
rio um semicírculo, onele estão situadas as duas cachoeiras, circulo de ferro quando pergunta a si proprio o que fará
eum caminho pelo diametro de 200 metros pouco mais qnando a terra ficar exhausta. lIa tanto soll'rimento intimo
OU men03 serve para transporl.ar por terra as carregações. na vida do larrador brasileiro, arl'asta com tanta responsa
Um furo de 80 a -100 metros ua parte de cima do rio pelo biliJad-e mOl'al, tactea taotas miserias, que será um dia de
r.1rninho .indicado encontraria uma greta de barro, que na mi3ericordia divina, quaudo a industria, e o progresso, de
mesma direcção vai dar no rio do lado fronteiro, pela- qual que tudo esperamos, o ele\ ãrem ,ao ponto de libertar-se
anatnresa lentamente parece querer executar o que o ho- para sempre da sua agonia social. J)

!Uem não emprehende. Se a lagem que forma as cacboeiras Pela lei provo n. 879 de 4 de junho de 1870 foi trarlS
não se prolongar até o lugar do furo, o que será mister ferida a séde d'esta villa para a povoação dos piéos, eleva
sondar para se conhecer previamente, logo que as agllas tfa n'cssa occasião á catbegoria de vi lia.

Diell. Vt. I-55.
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No dia 3 de selemlro d esse mesmo anno r presento'u ele Canarias,' e a E. N. E., alem das 2 pequeninas ilhas
contra tal resolução a respectiva camara municipal ;]0 pre-' acima ditas, a da D(,sfjracinha.•
sidente da provincia, que em afficio de 30 de dezembro lhe A ilha dos PassLlros, notavel pela sua situaç~o, cercada
respondl~n ~nada poder resolver a tal respeito visto achar- rle tantas ilhas, é pena qoe não seja 1l3bitavel. Elia dista do
se já em execução a refclrida lei.» mar, ponco mais ou menos, 8 kilometros.

A lei pl"qv. n, .9H de 18 de julho de 1870 concedeu ao Pastos-bons.- Comarca, municipio, vil/ao
tenente-coronel João Manoel ele MC1galhães, ou a qualqoer f1'eg'UezÍl~.

outro cidadão, ii faculdade de abrir para uso publico á sna A COiJla1'ca, com[)osta dos munit:ipios de Pastos-bons e

custa uma estrada entre os municipios da Passagem-franca Passagem-franca, foi creada pelas leis proviociaes o, 7 do
e Pastos-Bons. 29 de (lbril de 183?), e dividirla em duas pelo art. 1° da

Em virtude d'esta autholj ação o dr. Francisco Dias Car- lei provincial n. 113 de 31 de ago,sto de 1841 para a forma·
neiro e o coronel Antonio Carneiro da Silva Oliveira em 30 ção da comarca da Chapada.
de dezembro do mesmo anno communicaram ao presiden- O mUll1cilJio se compõe das fl'egnezi.as de S. Bento de
te da provincia :Jchar-se já prompta a expensas Sl1as are· Pastos· bons e S. Felix rle Balsas.
ferida estrada, que se encarregaram de nbrir entre os dit.os Lê-se na DescrilJçãO rfo territorio de Pastos-bons nos
municipios ate o porto da villa dos Picos, sendo por este sertões do JJlaranhào feita pelo major Francisco de Paula
serviço louvados pela presidencia em oficio de 3 de feve· Ribeiro em 29 ue março de '1819, que foi Domingos Mon·
reiro do anno seguinte. . so Sertão e outros sons companheiros, que do rio S. Fran-

Em relação (linda a este facto o dr. Severino Dias Carnei- isco, nos serLões (la Bahin, vieram atravess.mdo e povoan·
1'0, o coronel José Vasco de Souza Coelho, e antros interes- do todo o Pianhy, os primeiros que, passando alem elo Par
sados representaram ao presidente da província contra a nahyba, estabeleceram as primitivas povoações-.
lei, que deu tal authorisação, porq.ue são elles dorbnos elas Contemplando a naturesa dos tl)ITono::; ex essivumenlo
terras competentemente demarcadas, por anue se proten- prodiga -na sna vegetaç50, os seus campos nlllrillores, ado
dia fazer. passar es a estrada, já embargada em fevereiro ou çura do ar, pl'ecio.as aguas, grande fertilidade seglúr!a ao
março quando principiaram a abril-a, obstaculo que supe- mais pequeno ultivo, e a sna nunca interrompida verdura,
raram por meio (]'essa lei, [)rOmL1lgada de proposito para não só por toU;)S estas circumsl.:lllcias appel\idaram aproo
esllUlhal-os de sua propriedade, sem consenso sen, sem in- [Jl'iaclamente o territorio l~om o nome porque é conbecido,
demnisação alguma, e sem a menor necessidade porque já GOmo tambem se animaram a ct1:)rnar dos sertões c d'oll
existia urna estrada na uirecção da nova, Iras capiLanios conunantes, criadores de gado, e montaram

Não sabemos até que ponto chega a rerdade cl'estas as- assim mais de 120 fazendas de tal crinção, desde este ter·
serçôe , porem é inegavel, CJne só o espirito de partido é rena até ás marge(ls ÚO Tocantins, 00 correr do anno de
que acbaria conrBniencia na mudança da séde d'esta fregne- ·1718.
7.Ía para a insignificantissima povoação dos Picos, compostH «O ,".lstissirno terreno de Pastos-bons oíferc(jc vantagens
apenas de ·18 ranchos de ·pindoba ! incalcula eis por ser aquel\e terren0 tão ferLiI e o elima tão

Eis a rasão porque não llorescem as villas do interior: temperado, ba ta só dizer-que um pé de algodoeiro ali dá
llinguem se ;1llima a' edificar nm bom predio, a explorar successivameoto até 'ii), e 20 anflOS, melhor ~lgocl50 e maior
uma industria, que exija presistencia n'uma localidalle, por carga ele fmeto, quando de «Aldeias-alta ) para o Norte,
,que de um instante para outro vem a politica com suas apenas l1á 2 annos, quando muito 3, e mal chega 'aos 4 an·
paixãe: ruins destruir, on pelo menos paraly'ar tudo e por nos.
muito tempq. «Por aqui se póúe fazer idéa da dilIerença e qualiuada

PassageIll de Santo Antonio.-Na d'aqllel\e precioso torrão. (JJlemol'ia do Manoe! Antonio
margem esquerda dp rio Parnahiba encontra-se esta peque- Xavier. )
na povoação, inteiramente formada de miseraveis palhoças. D'aqui originou-se uma povoação, assentada sobre uma

D. Francisco d'Eçá e Castro, tendo sido nomeado em chapada de 200 braças de largura, a qual offerecenr1o por
1789 governador da capitania do Piauhy, partiu do Maranhão um lado um talhado em forma ele precipicio e por outro u·
para seu destioo em 12 de agosto do mesmo anno, chegou ma baixa alagadiça, s6 lbe permitte estender-se em forma
a e te lugar, e aqui 'mOITeu victima das febres intermiLLen- longitudinal.
,tes, que o acommeLLeram em caminho. Setenta annos depois da sna creação tinha 30 fogos, to·

Foi seu corpo levado. pará Caxias, então A!deic~s Altas, dos os seus edificios eram ridiculas palhoças ;i excepção da
e abi ficon para sempre descançando. igreja matriz e do quartel militar, oonstruidos .de pedra e

Passaros.-Ilha de-forma el\iptica, de 2 kilome- harru sem cal.
tros de eircumferencia, situada no meio da bahia de _~lanti- Esta igreja, de que era paclroeil'O--S. Bentõ, teudo pia
Me (veja-se este' nome.) 5aptismal desde 1760, foi creada 17al'or.hia, e. Coamo se achas·

Ao E. N. E. d'esta pequena, mas formosa ilha, flünm ou- se mui distante das villas teve dois jflizos orc1inarios do oi·
tras duas menores; bem como a L E. a ilha da Desgraça; ve! e do cnime.
a E. S. E. a dos Guarás, na boce;) do rio do U1'ubu; ao «Achei (diz Joaquim de Mello na discripção de sua Vi3'

S. E. a ilha do Urubu; ao S.' a do Coroalá de dentro; ao gern pelo interior da provincia em 1767) que o sitio de
S. O. a do Jahurú; a O. N. O. a do Cajú; ao N, N. E. a Pastos-óons é o melbor de todo o ~erLão por ser mui fres·
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co, ter oxeel/entes aguas, e serem boas todas aQuel/as ter- ora encostados a O.• ora apartando· se a L., c nada encon
ras, porque os moradores d'ellas não roçam mais qne llmêl Lrar3m qoe lhes satisfizesse a curiosiuade ou ambição.
I'ez na soa vida, e ali fazHill toclos os anno::; ilS sLlas plilota- Nas margens de nlgous riachos, e em particular no Mor
ções, e sempre as terras as produzem á imitação da Euro- ro do chapéo eotre os rios IJalsas e Parnahyba, encootram
pa.)) se partkulas salitrosas, mui procuradas pelo gado, qpe

filla.-Em 481:1. foi annexado Pastos-bons ao ui tricLo auaudooa os pastos para lambel-as.
de Caxias. . É m\lito abundante de caça, principill sustento dos- seus

Foi elevada á cathegoria de vil1a, quando cont.wa 60 ro- habitantes, e como o seu terreno é pela maior parte man
gas e 480 almas, por alvarti de 29 de janeiro de ·1820 e tanuoso, tem muitas furnas escuras e profundos valles; que
definitivamente creada em 8 de nov.embl-o de 182·j, tendo são asylos de onças. morcegos, serpentes e de outros ani
por patrimonio urna legoa quadrada de terra, sendo des- maes feroses, que no campo devoram o gado.
membrado o seu terreno <lo de Cilxias, a que enLJo esla"il Entre os pequenos animaes merece especial menção uma
sugeito. . certa qllalidade ue lagarta, que, qual outro bicho de seda,

Julgamos que bO[l\'o demora 011 duviuiJ sobre este' f.latri· diz: o major Ribeiro, se cria, so tenta o prodoz somente
monio, porque em 3 de janeiro de 1827 disse a éamara mu- nas ill'\'OreS do campo chamadas mangabeiras bravas, as
nicipal ao presjd~nte, que ella não tinha patrimonio, e que quaes tcro quando muito 12 pés de altora, bpstante copa,
os se.us rendimentos «não chegavam para fazer um estan- folbl1s miudils como :JS da oliveira, menos grossas porem
darte e urll stlllo imperiaL» mais asperas e seccas, tronco liso e delgado com 5 ou 6

Podia não dar rendimento o patrimonio, que é como se pés <le diametro.-
del'e eotender as expressões da camaril: mas o patrimonio Estas lagartas prouuzem e prendem nos ramos d'esta ar-
existe desde a fundação da igreja. \'ore casolos ou saccos, dos quaes om foi em setembro ele

Está situilt.la ·148 legoas au S. da Capital, e a 58 ao S. del81G aberto pelo dito Major, e n'elle acbou duas lagartas
Caxias entre os rio llapecurú e Parnah.1jba, de cuja rnar- já morlas e soccas, e 40 pequenos casolo~, (Joe-tinbam ueo
gem direita <lista apenas 3 legoas. tro de si os ovos 00 filhos, pes:Jndo cada casulo pequeno,

Jaz na /at. merid, de 6" 35' e na long. occid. de M;Q 18'. expulso o frncto, 18 grãos, e o grande sacco, depois de to-
Esta IOt:alidacJe foi sempre flTuito per eglllcla por barlJa- talmellte limpo, uma oitava d'essa e.specie de seda de que

ridaue.s e io'\'érões Lle indios, corres[)ondidos por outra todo elle é formado. cuja côr é br~nca amarellada ou côr
iguaes da gente, que se diz ci\'ilisada, tanto que os indio de perola, sua qualidad6 finissima, a consistencia fort.e e a
Cariris pediram c outivcram licenç.a p;]ra irem l1abitat' o i- fibra clilatada. Apesar de tudo elle não o julgou legitimo
tio de S. Felix ela Boa- Vista, que o capitão João tio Hego OLl susceptível cle fabrit:o.
Casta/lo Branco e sua mulher D. ,Perpetoa Gonçalve tios CootinuJmos dizendo, que o seu reino vegatal é rico e
Santos lhes ôe liam com suas casas ou ran~'hos e igrejas. abundafJte.

No tempo los capitães·generacs fui excluida de uar rü- Pela lei pro\. n. 898 de 11 de julho de 1R70 Coi extinc-
Gl'Otas, «por ser 'm ali necensarias os !lomen' [lara comba· ta e ta vil/a e elevaua á t:JI cathegoria a povoação do iJiim
ler as invusões, 'emprc barbaras e quasi sempre sanguino- Ifor.
lenk1s, do gentios,» eomo se lê no omcio da camara de 22 Foi oulr'ora rejdencia do juiz de àireito, do municipal
de janeiro de 1822. e do promütor.

Adhorio á causa da inrJc[ endencia desde '1823. Possoiu 2 catieiras publicas de primeiras lettra , uma
Em 8 de marr,o ele t839 foi tornada por 500 sectarios para o sexo mascolino, e outra para o feminino, cl'eadas pe

da rcvolllçiío do b.llaio, que arrombal'am a cadeia, queima- la lei pro'". n. 4H de 18 de julho de 1856.
ram o tronco, apoderarilm-se do muitas casas, tizeralll al- Contam-se n e te territorio alguns lavradores de algodão, •
gUll1as mortes, roubaram, incendiaram, e assolaram toda canna de assocar, arrot,- fomo e mais gen0I'O', e muitos
acomarca, deixando apenas a sua bella matriz, chamada creauares de gado vaccum e cavallar.
pelo fallecido presidente Olympio Machaelo o melhor tem- Das Cjlll3br::tdas da serra, anele estaVa assentpda a villa,
pio do interior. brotam urio olhos d"agua, que, juntando-se aI/i mesmo,

Este terrítol'io é muito sogeito a ·troroadas ullI'aDle o in- formam o riacbo Pedras de rogo, nome tiratlo das muitas
vemo: ueslfe maio ou jonQo ahi se notam formiclaveis pés pedras d'esta naturesa, que forram todo o seu leito até e
de I'eoto 00 redomoinhos, que lançam por terra muitas ar- peruar no rio Parnal1iba.
vares de grosso lronco. Calcola-se a popolação do municí'pio em 8,000 habitantes

Em qualquer estação do anDO ouvem-se ao longe grandes sendo apenas 600 escravos.
estrondos, como de grossa artilharia, principalmente parn fl'regu'e:da.-A sua séde é o ILlgar anue está a villa, o
O., proximo ás grandes serras, que se uivisam sobre as ver- qual foi povoallo aesde 171á.
tentes dó Tocantins. «Em 1809 tinba 8 palboças e o qoartel do ucstacamell-

Desconfia-se 'que por ahi !la moito omo, prata e peelras to. D Assim diz em seu ninerario o coronel Sebastião Go
preciosas, e já em tempo mui remoto os capitães dos ter- mes da Silva Belford.
ços ue Minas e ue Goyaz João Ayres e José Pedro da Fon- «Sobre (] creação d'esta fregllüzia consulte-se o alvará de
ceca, e o capitão de ordenanças Francisco Jo é Pinto de iS ele abril de 1820, impresso n artigo Brejo dos Anap16-
Magalhães descer:lm por ostes sertões procurando mineraes, /'·us. -
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Pau d' agua.-Gropo de choopanas, na ilha ou goas, desago3 na babia de Coman defronte da yilla de Gui·
antes peninsula de i1tariquita, á margem esquerda do rio marães.
Parnahyba. O mellor fundo do rio tem W-palmos, a sua agua é lim·

Fica-lhe defronte, para o lado do Piauhy, uma ilhu de :3 pa, c ramiOca-se com muitos igarapés.
kilometros de extensão, a flual é habitad3 temporariamente Facilita muito o commercio pelo interior elos districtos de
por yasanteiros, que cultivam melões e melancias em grande AlcantJra e Guimarães, [lois por elle nas enchentes sobem
quantidade. as canôas até S3nta Crúz, onde ainda se sente o fluxo e re-

Pau de cinza.-Pequena povoação perto ela vil- fluxo do mar, e oos vasantes apenas alcan~,am {O leguas dis-
la llo COl'oatlÍ. tantes da sua foz.

Encontram-se ahi seis fazendas com 60 pessoas entre li- O porto do embllrC\.oe da villa de Pericuman, banhada
vres e escravos. por este rio, tem 50 a 60 braças de largura, e pode n'elle

Pau deitado.-Vide S. José do lugar rios in· aneorar embarcnções (1'alto borJo ainda mesmo na haixa·
dio,~. mar.

Pau deitado.-Pequeno povoado perto da Var- É abundante' de peixe, corre com muita velocidade por
gem-Granrle, celebre por sei' um dos primeí"ros lugares, on- se terem cortado todns as voltlls, e como é acompanhado de
de o revolucionaria João Bonda proclamou a inllepenc1en- campo por amba3 as margens nJIerece vistas hem pillores-
cia e perpetrou algnns assassinatos. ca'.

Raimundo Gomes e outros cbefes da revolução elos ba- Separa este rio a com<lrca de Guimarães <.la ele Alcen·
laias tambem o frequentaram mnito. tara e a freguczia de Pericnman da de Sauto Alltonio e AI·

Pau furado. --Povoado perto de Santo Ignacio mas.
do Pinbeiro. «Vê-se n'este rio, diz um notavel escl'iptór, nm3 planta

Pedras.--.-Pequena povoação perto da villa do Ita- denominada 'H).untri, cujas rllizes emmaranhanclo-se forte-
ecorà. mente ornas com as outras formam um grosso matagal. que
Pedra de sal.-Rocha notada em muitas cal'- sustentando-se sobre a agua cobre grande ex.tensão das

tas geograpbieas, assás ao largo entre as embocaduras da margens elo dito rio, ql1e por e ta caosa só arrerece aos
Bar'ra-vellwe !Jarra do meio no rio Parnahiba. olhos do eX[lcctador nm p8queno espllço na veia d'agoa.

Não é um perigo realmente a temer, diz o capitão-tenen- «Este matagal, que elão o nctme de balsêdo ou (remedai,
te da armada portugueza Antonio Lopes da Costa Almeida cria debaixo de si terriveis sucuruy'ús e jacaréS. Algumas
no seu importante Boleiro geral, é nm pedaço de recife, pesso::ls cuminbam por cima d'elle.»
que se não estende a mais de ,I m. da costa, porem, segun· Fregueúa (de São Lourenço).-Foi'creada esta fregue
do Lago, deita urna restinga 1,000 braças ao largo, formada zia na comarca de Guimarães pela lei provincial n. 597 de
de pedr::ls, e qoe descobre com a maré: pllra lhe dar res- ü de .. etembro ele 1813'1, ú cu ta de t rrenos pertenceotes a
guardo deve-se navegar por 12 a 13 braças; eot.re a rocha Guimarci-es e 8r.l11fo /gnacio do Pinheiro.'
e a terra ha um canal estreito com 8 braças d agua: dista Está assentada ao lado esquerdo do rio Pen'ottman, que
21/'1 leguas do rio Iguarassú. lhe serve de limite pelo S, e o lugar-chamado S. LourenÇlJ

Pelourinho.-Vide Largo do Car'mo. fui marcado pela sLlpradita lei para séde da rreguezia.
Pergarninllos.-Na frota, qlie chegou 3 esta No seu principio ahi houve apenas uma subdelegada de

capital em '1769. vieram os portuguezes Agostinbo José Pe- policia, porem como concorresse muita população, appare·
roira da Silva Rombo e Manoel José de Miranda, mandados Cél) a necessidade da crea~,ão da fregl)ezia.
pr.'~ Jnnl:J elo ('.nm,rYlp.rrin p:lra aqui estabBlecerem uma fa· Pela lei provincial o. 6W de 21 do setembro de 186/
zenda de pergaminhos, o qLle não realisaram por (alta de creou-se na villa um joizado de paz.
pelles! A sécle da freguezia é rodoiada por campos, assim des·

Com tudo corno drognistas metleram-se pelo sertão e dis- criptas pelo coronel Lago no Itioel'ario jcl citado.
seram ao governador Joaquim de Mello, que descobriram «Os campos de Pericum.an tem 5 a 6 leguas de cumpri·
inoenso. ped1"a hume, chumbo, cobre, ferro e azougu,e. menta e urna de largura: alagam de inverno, e sempre dei·

Agostinho José achou em AIcantara coa;onüha, de que xam alguns logares,. 3 que chamam tesos, onde o gado se
mandou amostras para POl'tlJ_gal a Joaqoim José Solaoo, co- abriga e pasta: de yerão seccam todos e o gado morre em
mo em '14 de maio de i771 participou Joaquim de Mello ao grande quantidade á sêde, o que torna de maior nece sida·
ministro Martinho de Mello e Castro. de as tllpagens 00 reserva lI'agua. No inverno navega-se por

Não se continuaram as investigações ~or serem uteis e estes campo~, e de verão como o terreno é barro e argilla,
flão frivolas. seccando abre tantas, tão profundas e amiudadas fendas, a

Pericu:rnan. -mo e freguezia. que chamam lon'oada, que são pessimos caminhos e assãz
E(hymologia do l1ome.--Decompoodo-se este nome vê-se perigosos a qpem não anelar em cavallos a i.§so costumados,

que é com posto de Pery logar pantanoso c abundante de O calor aqui á sombra é de 88°, ao sol 1.10, e á noittl76.J
juncos, có, roça, e mã, que indioa exclamação, o que tudo As suas estradas são boas, e communicam entre si as (a·
importa o mesmo que dizer-oh! 9'oga de alagacl1'çO. zend3s dos lavradores, e oITerécem transito aos que cami·

Rio.-Nusce nos lagos, que rodeiam éI vil/a do Einheiro e, nbarn de Guimarães para il villa do Pinbeiro.
depois de percorrer na direcção de N E o espaço de 18 la· É essencialmente agricultora, sendo o seu principal ramo
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aplantação <.la canna de aSSUCêll': possue engenhos, movidos ouro em Perueaua e \'arios lugares, e como prova apresen
por agua e por ;lOimiles, e como as terras são de prodnc- ta'va 872 oitaytls, em cnjo numero estava uma folh~ta, que
ção espantosa, tendo todos elles campos de crear do lado, só por si concorria com o peso de 37 oitavtls e tres quar
eo porto do embarque em distancia dtum quarto de legua, tas, tudo de oljro de 24- a 25 quilutes.
mandam os lavradores ao mercado grande quantidade de Pery de baixo.-Poyoado pertencente á villa
assucar. do Rosario.

Produz tambem algodão, arroz, etc. porem só quanto seja Pery de cilTI.a.-ldem.
ba tante para o conSLlmo, visto ser a canna a plantação ex- Pescadas (igarapé das),-,Biflll'cação do canal de
clusil'3. Tomba I'as afloas. formando uma ilha de mangues ao N. O.

É creadora, o n'esses ferteis campos existem muitas fa- da do CoroCttá de denlq'o.
l.endas de gado até de lavradores de Guimarães. \ Pescaria.-Pela provisão regia de 24 de J));)io de

Muitos regatos cortam e fcrtil·isam e~ta rreguezia de N a 1751 foi determinado ao governador LIa Marauhão qne in
S, os quaes alem de fornecerem :Jgua aos estabeleeimeutos formasse «porque não teve effeito o cOntracto do 1JBi,re
ruraes, se prestam tamhem para moverem engenhos, indo mandado' estabelecer n'esta capitilaia, e por ontra provisão
todos desaguar no Pe·ricu17Iall. regia de 26 de abril de '1753 foi deixada a 'Pesca. livre ao

Ainda não tem igreja, devendo senil' para o cuHo divino povo.»
umacapella boa e grande, existente na fazenda PiUar, oons- Por toda a parte compressão, até no mar I
Iruida de peelra e cal, em quanto se não edifica a matriz Em 6 de março de '1762-0 governador JoaqLlim de Malto
no lugar São Lou~'enço, onde os la\Tadores José Lucas da e Povoas officiando para Lisboa disse ao ministro Francis
Cosia e João Fausto da Costa dão meia legua de terra para 00 Xa\'ier de Mendonça Furtado, «que a rasão que bouve
o cu palrimonio, e os mais la\'radores se prestam a con- par:a aqui não ter effeito o contrar.to do pescado, ramo no
correr com as de.;pezas da edificação. 'Pará de que estava perr,ebendo aguella provedoria tão can-

Alei, porem, que creou esta freguezia não tem tido exe- sideravel uLiltdade, foram os affectados pretextos, com que
cução, porque o governo da provincia mandando, que a ca- a elle se oppozeram os padres jesuitas, impos ibilitando a
mara municipal da villa de Guimarães tomasse por escriptu- contribuição de 60 índios Tremembeses, que para &lIe se
ra as doações feitas para a creação da freguezia, não quiz requeriam e sua magestade manda\'a elar, antepondo o limi
ella até boje cumprir esta determinação por julgai-a prejn- tado numero de indios, de que se oompunba aquella nação,
dicial á dila illa. a vexação do povo e prejuiso dos mesmos indios, ao mes-

Em fcvel'eiro de :f 862 procedeu-se á eleição para os jui- mo tempo, que Dem a e tes e nem áqlleiles se seguia dam
zes de paz os quaes sÓ'em janeiro de i863 é que foram no nem vexação algtlma.»
chamados <l prestilr juramento. Em 28 ue setemhro de 1804, o governador e capitão-

Não obstilnte todos estes tropeç,os o juizado de paz e a general D. Aotonio de Saldanba da Gama enviou á camara,
subdelegacia de policia estão funccionando, porem a lei n. um plano olIel'ecido por um particular para ser abastecido
597 ue 6 de setembro de '18(H ainda está esperando que de peixe o mercado da capital.
ogoverno a mande fazer errecLiva. Ficou sem execução como ootro, que. cm nossos dias se
Peritoró.-Um dos maiores igarapds, que amue organisou.

DO rio Hapecurú, uma Jegml logo abaixo do iyal'ape de Pe- Picada -Pequeno povoado distante legoa e meia
rapam as , e 9 acima da vilta do Itapecol'ú-mirim. da villa de Anajatuba.

Tem sua;; nascentes no centro do Codó, e depois de per- F-icos.-Povoa!.'ão e Vil1a. Na margem direita do
correr fronelo as maltas por mais de quarenta leguas, vem rio Itapecurú, no ml1nicipio da Passagem Franca, dez le·
lançar-se no rio pela margem esquerda. goas abaixo do Mirado/'.

Pelo inverno é muito caudaloso, e no verão fica muito la- Dizem pessoas coobeceLlol'as d'esta localidade e de seus
/IlUdo em varias poções, e então ahi se encontra muito pei- recursos. que para aqui se devia transferir a séde da \'ilIa
xe, da Passagem-Franca.
Perolas.-Trouxe-as do rio Zouarpi ou Gorupy Destroidas on pelo menos melhoradas as cachoeiras, qU9

Monsieur de Pisiaus.--a:Eram maiores do que grãos, e da existem no leito do rio de Caxias para cima, póde até ahi
foição de cabacinhas algumas, havendo uma muito grossa, ~ cbegar a navegação a vapor, com que grandemente lucrará
Perucaua-( erra do).-Proxima á babia do mes- tanto esta nascente po\'oação como a do Mirador e toda a

mo Dome entre os rios G-UfUpy e Maracassumé. comarca, pois que a força da lavoura é justamente para o
Em t8t8, dizem Ba~na e Aceioli nas suas Corog1'aph1'as lado do rio Itapecuru, onde estão assentadas estas doas po

Paraenses, que o conde de Villa Flpr, então governador do voações.
Pará, nomeou o bacbarel Miguel Joaquim de Cerqueira e, Dizem outras jllstamenle o contrario, e qu~ só o espiri
~Iva para examinar os jazigos auriferos, existentes no ter- to de partido é' que poderia descobrir ütilidade em elevai'
reDO entre o rio l'ury-assú e a vitLa de Bragança. á catbegoria de viJla est~ insignificantissima povoação, com
, Em fevereil'O partiu clle bem fornecido pelos armazens posta de i8 ranchos de p<llba, como se fez pela ,lei provo
reaes de ferramenta e mais trem necessario a Laes e~plora- n. 879 de 4. de junbo de -1870.
tõ~s, e já em outubro em carta escripta ao dito governador Vide Passagem-franca, e M1'rador.
diziao dr. Miguel Joaquim, que tinba descoberto minas de Pilnenteiras.-Entre o porto do Curralinh()
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e (j da lJladeirtl, em distaocias qua5i iguaes,-vê-sc nm ao descobrimento das minas de onro, com o fim de evitar·
I

grupo de cboupanas de quo se compõe csta pequena povoa- se· prejuizos ao Estado.
ção.-á margem do Paroabyba e n::lS cxtremas da freguezia Depois ele todos estes pre[Jorativos p::lrtiu da capital em
do BuriLy c·om a de São Benedkto de Caxias. t722. :;endo nomeado capitão de infalltari::l e cabo da tropa,

Pindaré.-Rio. que nasce a E. do grupo da Serra que ia ao descobrimento do ouro n'e.te rio.
da Cint::l, na lato merid. de 5° 47' e oa longo oCC. de 48° lJ,7' Em 172!! foi incumbido pelo capitão general João da Maia
e se dirige logo de S. a N. até á embocadura do rio Cal'ú" da Gama do mesmo descobrimento Bartl.lOlomeu ~Joreira

depois de S. O. a N. E. até á do rio DJamcú, que banua à Frazão~ que de proposito viera de Minas Geraeg.
cidade ele Vianna, e finalmente conflue com o L11eal'im pela Este homem om UlIla petição, que fez subir ii presença de
margem esquerda d'este na lat. merit.l. ue 2° 2,1' e na long. el-rei, allegou l1a\"e1' explorado o rio Pinclaré. c t.er encano
oce. de ft.6° 46'. trado n'elle evidencia de grande quantidade de ouro, andaDo

Este rio caminha, fazendo varias volt::ls por.entre roclle- do de noite pelas maltas, pratieando com algum gentio ai·
dos, -em leito de mui panca fundo. '. deiado pelos padres da companhia, E\ que em vel\lat.le lhe

Tem 78 leguas de curso, e dá livre o3\'egação·a canoas mostrara os lugares, d'ondc cstes sucenlotes tinham extra·
grandes até o pouto de Call1acaóca, 4·1 legoag acima da con- !lido ouro.
l1uellcia: 00 verão porem descobrindo-se corôas de areia, Asse\eron tambem ql1e, regros ando desta exploração a
não pa'sarn alem de Monção. capital, ahi se fizeram grandes diligencias aQm de qLfC oc-

Desele ·sua origem até á foz do rio Cani cm suas mar- ClJltas 'c o descobrimento por elle realisado.
gens apenas existem algumas aldeias de indios )}1anajós. Não se pMe dizer se isto é verdade, porem BartboloOleU

Por nma tradic.ção antiquissima, geralmente acceita (diz o Moreira fili t.Ia cidade de S. Lciz enviado preso para a cadeia
commeocIador Cruz Macbado, no Relataria de 1S5G) acredi - do Limoei?'o, em Lisboa, e depois de solto por se ha\'~r

ta·se na exi 'tencia oe riquissimas minas de OLlro no Alto- mostrado innocente das imputaç,ões, que lb'c haviam feito no
Pindaré, e desde o pr"incipio da funelação d'esta provi[}ci~, Ultramar, obteve licença para regressar' a esta copitania eso
que se intenta descobrir os jazigos d'ella8. Ibe passou a provisão de 20 de set~mbro de 1727 auct'Jri·

Jeronimo de Albuquerque manDOU Dento Maciel com 4.5 sando-o a fazcl' o descobrimento das lavras.
soldados e 90 iDc1ios procuraI-as nos terrenos banhados por Finalmente terminaram-se todos estas tentatil"a~ mallogr~

este rio, e nada conseguia. das com a provisão regia de 31 clu maio de 1730 cIcter·
Baseado no testemunbo do alguns indios, narra o tenente minando, que os povos da L:apiti\lJia do MuranlITIo lião se ell·

coronel de milicias Haimundo José deSou~a Gayosono seu tendessem com minas, e se applil.'assem á a[jricdtata-, qlle
Compenrtio hisforic.o de principias de lavoura no .nJitl'anhão, era o que l1~ais lhes convinha. .

. a existencia ele minas auriferas na serra de Al'irambli. as- Na oocca d'este rio, assegura o coronel Lago, 'ocontra·
sim como de indicios de haverem os padres tla companhia ·se 80 braças de largura, e Ui palmos de fundo, em meia
de Jesus minerado alli, e o descobrimento ele llma estrada maré de agnas mortas. '
que, partindo do l<Jgo Pindaré até o rio Cajarama ouCaja- Pindoba.-Riacho que nasce ao N. de Caxias, ar·
ri, se ioter-oava pelo coração das maLtas sem mais commu- redado seís legnas dessa cillade, e depois de atral'es aI' a
nicar-se com o rio, bem como vestígios de casas e de uma povoação a sim cbamada, vai desaguar no IL:)peCLll'u-mil'im,
grande c;,anoa no lago, já quasi consumida pelo tempo. F"irahy.-Igarapé que nasce nas maltas dos indio I

a engenheiro da companhia Nilleração 1IIal'anhense I1en- em Vianoa, percOrre o campo Aquiry, e entril no lago do
rique Cramer assevera, bem como alguns moradores de Vi- mesmo nome.
arma, que o lago Cajari eo mesmo Cajarama. (Vide Cajari.) Pira:rnide. -Vide Largo l10 QUclrtel.

Alem c\:l tradicção e flos vestigios, que parecem confirmar Piranha.-Pequena povoação perto da villa do
a lembranç.a de qoe os jesuitas se baviam tambem occnpado ILapecurú.
em trabal!los de mineração no Alto-Pindaré, ba noticia de PirapeUl.as ou PHlAI'ÁMAs.-Pequena povoação
ex.pedí.ões, que por ordem da metropole se fizeram para janto á villa tio COI'oatà. Tem aqui bons campos para a cl'e~·

exploração desta lavra. ' ção do gado Vi1cCLlm o um igarJpé com este nome.
Por carta r~gí(} de 5 de setembro de 'i719. foi determina- É muíLo pi 'C030 nn inverno, porem talha pelo \"eÍ"ão.

do ao governador do Maranbão, que auxiliasse a lVIarc.os da Encontra-se ua foz dez lagoas abaixo da villa do Coroa·
Boa Vic!'l no descobrimento das minas de onro cl'este rio, tá.
para pnde dizia tcr roteiro, ou guia. Foi antigamente haIJitaLlo por muitos lavradores, os quaes

Em vereação de 4 de junbo de -1720 a reqrrerimento dos se mudaram para o Codó, Coroatá e Alto-l\Ieal'irn.
misteres elo povo accordon a caroara cle S. Luiz:, que este Plan.tas.-Por aviso' de 12 de novtJmbro de -1801
individuo fosse taplbem ao descobrimento das minas do ser- foi ordenado ao go\'croador do .Maraübão, então D. Diogo
tão de- Maracú. para o que elle se orferecia dizeQdo ter co~ de Sonsa, que remettesse aI) director do janlim botanicoda
nhecimcnto d'ellas. Ajuda sementes oe to'(1as as planta, «que vegetam nesta ca·

a goverpaclor Bernardo Pereira de Berredo pelo bando pitaoia, acompanhadas do cat:l,logo oos nomes das mesmas
de 7 de maio de t 722 determioou a requerimento delle, plantas. D

, 'que nínguem o poçlesse acompaubur, alem elas pessoas da- Aproveitamos o ensejo Dara dizer, qne em 28 de ouLubro
das pelo governo para a sna escolta, na viagem em que ia de 1784. o governado!' José 1'elles da Silva participou para
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Li boa, aque n'essa occasião remettia orna planta, que era que ella não tem menos de 48 kiJometl'os de circunferencia;
semolhante á 1n:Jlva, ele que a~ nàções (lo norte, e princi- sendo por i'so a 4.~ em granclesa, entre as ilhas do rio Par
pulmentl) os bamborguezes, se ~ervjam para corclages, a qual nahyba; posto que a ilha Grande uo Paulino tab"z lhe dis
mandanuo preparar achou ser muito ulil, o que melllOr em pute aqllelle lagar, se não pela sua circunferencia ao menos
Portl1gal se poderia verificar pelas amostras, que mandava, pela sua super/kie que supponho ser uperior á do Po
bem corno um bocado de corda, que pOl' sua ordem se ha- ção. ~

I'ia feito, j(i emórearia, mostrando que recebia bem o breu Poço d' anta.-Igarapé ao N. O. do do Barro
eoalcatrão.» Duro, que fica proximo: ambos desembocam r1efronte da

Dizia lambem, que no caso de ser util á faorica de cor- ilha elo Coroatá, do lado da terra firme.
doaria, ~e uzesse intel'esse e fosse de bom uso, poderia car- Poldros•...:..-Entre a barra de Canal'las, o Oceano, e
regar um navio da sobredita planta. a barra do Meio, 'cxiste esta ilha que não terá menos de 2
Plantas :unedocinaes.-Por aviso de 23 myriametros de circunferencia. .

dejunho de ·1800 foi ordenado ao governador do MaranhTIo Ter'mina em uma ponta longa e cstreita do lado do po-
D. Diogo de SOUS;], que cnviasse para Portugal todas as eas- ente, aonde a óarra do Meio confunde-se com o mar.
Ct1S, sementes, raizes, gommas e plantas reputadas medici- POIllbas.-Riacho que se lança no rio Pa~'nahyba,
nacs. . pouco acima ela embocadura do Poty.

Nunca se soube o resultado do estudo, que sem duvida Serve de limites entre os municípios de S. José de Caja-
se faria n'e.stcs objectos. ' zeiras e Caxias.
Poção.-A mais orienti'll das ilhas pertencentes (Í F'o:rn.binhas.-Vide Campos da~ Pombil1has.

rl'egllezia (113 Arayoses: jaz entre o rio Parnahiba, o de 'lan- Ponta el' Areia.-Vide Fortalezas.
(a Rosa, e o igarapé de Santa Cruz. O maquinista .1. E. Portal constrnlO um pequeno vapor,

Ei corno a lescreve um viajante qul:J estcve n'ella em no- que denominon Comme1'cio, o qual destinou a navegação
vembro de 486G: entre a Capital e este ponto no tempo' de verão, quando é

IEsta ilba, que é uma vasta e formosa varzea, fica alaga- crescido o numero de pe soas, que aqui vem usar dos ba
da qUilsi tOI]a, dnrante os grandes invernos: em ,1800, a ca- nbos salgados.
sa de telhas da California (fazenda) que é toda construida de Fez sua primeira viagem no domingo 22 de novembro de
carnahubas e tem um grande aterro, ficou completamentr:l '1868, e depois de pouco tempo foi pelo seu proprietario
cercal]a d'agoa, amarrando-se c:íno:.Js junto·á porta, segon- destinado 'j carréira do l\1tlélrim. Vide Navegação.
do io(orOlOU"-me o nqueiro ela dita fazenda, qlle pertence :P'on"ta de São Francisco. -Dentro do
10 sr. tenenCe-coronel José Francisco de Miranda l'ilhu. porto da capital, ao lado da cidade e banbada pelo rio Anil,

,A diLa ilha tem 2 fazenda de gados: a da Califoroia na existe urna pequena eminencia q.ue tem este nome.
sua parte occidenL:.J1 e a do Poção na oriental-mediando, E tá na lat. merid. de 2° 2T e na long. occ. de 46° 32'.
entre ambas as casas ele moralla, a dislancia de 12 kilome- É formada (113 barro vermelho e coroada de viço a vege-
Iros por terra; ou 17 a 18 por agua, navegando-so pelo rio tação.
de Santa Rosa. É notavel por ter sido ahi, que desembarcou em (0 de no-

,O gado engorda extraordinariamente n'esta ilha, na es- vembro ele .f6·!iJ Alexandre de ~Joura com :.J sua armada, e
lação secca. ás pressas levantou uma fortificação -de pau a pique, a que

«Elia prodn7. bellas carnahub;.ls, em quantidade immensa, lleu o nome de Forte da Sardinha.
-mulungús, páos de jangada, creoulis, sabiás ou unhas de No dia 2 o general francez Ra\'ardiere entregou ahi. ao
gato il CilO'laOstllla: n~o tem mangues de ql1ali(I~H~e alguma comm:.Jnctante portoguez :.J cidade e a fortaleza, 3ssignando
6nem as madeiras de con tracção flue se encontram nos um aoto, d.ictado pelo vencedor e concebido em termos ar-
MOl'ro~, na ilha Grande (Piauh)'). rogantes.

•Pelo inv roo, quando a ilha assemelha-se a um grande Assim tel'minou-se o elominio francez I
paul, n'ella se vê enorme quantidade de rnarrécas, patos, Não existe abi um só objecto, que recorde este facto his-
gansos, colhereiras, jaourús eLc.; bem como, em todo o torico. .
tempo, gnanís,-e ;.llem d'isso jacús em quantidade, mutuns Vide Fortalezas, e iJlamnhão.
ele. N50 é abundante de peixes. Ponta de Tiju.cupaua. -Arredada da Ca-

,Na 'ilha, segllnC!o me informa o "aqueiro ela Califoroia, pital -I I legoas e meia, e da bahia d'Anajatuba apenas
encontra-se quaL;:; em quantidade prodigiosa, assim com6 meia legoa em caminho do sul, está a ponta de S. Jacto de
L1tÚS: em menor numero, vê-se tambem-macacos, caitetús, Tfj'"Ucupau:a.
eI'cados. Entre as coaras nota·se a cascavel, a jararaca, a dIa aqui llma grande corôa d'areia com .J i palmos sobre
caninana o a vorde. a baix.a-mar, que atravessa a bahia toda na distancia de mais

INão ha onças n;l ilha, apesar de sua proximidade da ilha i legoa leste-oeste, que pMe considerar-se como um dique
de Santa Cruz, ao~e me dizem que as .ha em abundancia. natural, que represando as aguas, quando encbem, até meia

«A casa da rasenda California dista por terra-menos ele maré, apenas estas a cobrem, como se acbam -muito supe·
~ kilometl'os do igarapé de Santa Çruz que lhe fica ao N: riores ás do outro lado dn corôa, quando se precipitão tal
pelo rio de Santa Rosa o dito igarapé dista 6 kilometros. força e velocidade adquirem, que sendo em agllas vivas, .

IConclnindo a breve descrifJçãO da ilha' do Poção direi n'aquelles primeiros momentos as canoas pequenas não lhe
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resistem, e já muitas tem sido submergidas, porem quando pirações poelicas) chamou este riacho uma preciosidade do
se espera este violento e rapido pc o d'agua, ti que chamam torrão natal, e declara que nunca vio nada mais ameao, e
póróráca, as cnnons se recolhem a lugares retirados, isto é, oem crê qoe possn haver, visto reunir tantas e tão variaua!
afastados da perpendk,ular, a qlle chamam eS1JB1'as.» (ll'i- bellesas, rolando os sens liquidos e trao.parentes Gryslaes
nerar'1'o 1820.) ora por leitos d'areia não menos ahn, ora por sobre lage·

Ponte.-A alfanàega possue uma ponte com o seu dos, e de espaço e-m espaço formanJo ama caGl10eira de
competente telbeiro tendo 5 braças de frente N, a S. e O mais ou menos altura.
de fondo de L. a O. É a ponte o refrigerio da populnção do Caxias nos grano

Foi aoctorisada sua constrocção pela. pOl'taria da -extincta des calores do estio.
Junta de fazenda de 9 de julho de i79n, pedida em conse- População .-Com mnito prazer adoptamos Cll

qnencia da carta regia de 27 de jonho dê i792, mo nosso o importante artigo, qoe se encontra no 0pUSGu·
Em to de dezembro de ,1828 foi avaliada pelQ juiz dos lo intitulado-Investigações sobre os recenseamentos dapo·

feitos da ("zenda na qllantia de 4t5:G75rJ200 reis:- polação geral do Imperio e de cada Provincia de per si ten-
Precisando de grandes concertos, e posta a obra em ar- tados desde os tempos coloniaes até hoje, l't~itas em virtude

rematação, obrigou-se o negociante Luiz Augusto de Olivei- do aviso de :15 de março de 1870 do illm. e:<01. sr. cansa
ra por um contracto, firmado em oH> de novembro de 1864, Iheiro Paulino José Soares de Souza. ministro e secretario
a fazei-os pela quantia de reis 6:762~374,. d'estado dos negocios do Imperio por Joaquim Norberlo

Ponte (riacho da) -Na (reguBzia de N. S. de Naza- de Souza e Silva. chefe de secção da secretaria do -mesmo
reth da Tresidella, defronte da cidade de Caxias, encontra-se ministerio---Rio d~ Janeiro. '1870.
este riacho, não de grande porção d'agun, salvo no ill\'ernO Eit-o:
que é engrossado pelas aguas dos montes. ' ilNão se receberam as informações pedidas relativamente

Tem "Suas cabeceiras no lugar chamado Solidade. as quaes a população da provincia uo Maranhão.
são lagos de diITerentes tamanbos, reunidos entre si. Os calculas 'que possuimos, feit.os em annos nnteriores,

No meio do seu corso, avaliado em tres legoas pouco mais são todos bypotheticos, sendo esta llma das nossas provin,
ou menos, no lugar onde passn a estrada p·arn o interior', cias que menos importancia tem dado a soa demograpbia,
nota-se a singolariuade d'elle mergulhar-se por om grande não obstante o apreço que alguns dos seus pre~ide[Jtes pa·
boraco na terra, e desapparecer para depois surgir a algu- receram ligar a lão interessante màteria.
mas braças de distancia, como acontece no rio ltarráré em Warden na sua lfistoire de l'Empire du lJnfsil disse
S, Paulo. que a população em i 6(1.8 orçava em 400 habitantos portu·

Ainda mesmo no inveruo, quando ° riacho lev3 muita glJezes _e 80 soldados. Dez annos depois. i 658, segundo o
agua, dá-se este sumidouro, como Ibe cbnmn o povo, de for- mesmo historiador, elevava-se a 700 indi\'id 110S, No anno
ma, que a estrada, que passa ahi por cima do riacho, póde de .. 683, referiu que só na cidade de S. Luiz havia mais
ç.onsiderar-se uma lJonte feita pela natureS;J, de mil portoguezes.

E será d'aqui derivada a origem do nome do riacho? (Vi- Pelos mappas dos vigarios remettidos para n côrte pelos
de l'risirlella,) annos de 1814- a i8i9, a popalnção sobia a "60,000 habi·

Antes de desembocar na m<Jrgern esquerda do rio ltape- tantes. O conselheiro Antonio Rodrigues Velloso de OIÍ\'ei·
wru encontra-se o lugar chamndo Roncador, onde o riacho ra, Jgreja Brasileira. calcula que em j 819 a sua popu·
com a queda d'agua formn uma bella cascata, tação compunha-se de 200,000 habitantes. sendo GG,(j681~

Caminhando dn T,'isiclelta por uma estrada de ü25 bra- vres e 13:1,332 escravos. A uma simples inspecção conbe·
ças, que a camara municipal mandou abrir em linha recta, ce-se o cnidado com que foram arredondados lodos ess~

chega-se ao lugnr da lavagem publt'ca. onde tem um peque- algarismos, e o c.onselbeiro desculpa-se em uma nota com
no povoado cornpQsto de i5 casas, formando uma rua de a muita inelactidão dos mappas, e accrescenta qoe em todos
cada lado com as frente~ p:Jra (') dito riacbo, os sertões da provincia, por todo o uistricto de Paslos-Bons

Na margem esquerda tem uma rua entre o riacho e as até ao rio Tocantins, ex istj:Jm mais ue Wü,OOO indios, uns
casas chamana (los P,-aseres, a qual é cortada pela traves- errantes e caçadores, outros adjudicados á lavoura. de que
sa das Saudades, que vae ler a Caxias, e pela'que da snhi- principalmente se sustentavam, os quues pelil sua bem coo
da às lavadeiras conhecida pelo nome de Logo volto, Airula nbecida indole pncifica e amiga convi vencia podiam, 561' fa·
alli ha a rua dos Encantos, a ponte dos Amores em frente cilrnente uomesticadoc.
da r'ltl.l das Saudades, e Qutra junta ao banho, conhecida O coronel de engenbeiros Antonio Bernardino Pereira do
pelo nome Estou me despindo. . Lago na Es(atiliti a hisloriGa e geographica do Aiaranhào

Todos estes nomes fornm muito bem escolhIdos e impos- affirmou que vorificara no anno de ,1822 seI' a população
los pelo genio alegre e folga ão do coronel João Antonio de 152,893 habiLantes, J. P. C, Cazaclo Giraldes lia parle
Marques, cavalheiro moita distincto pelas suas excellentes cstatistica elo seu Tratarlo completo de cosmo,qraphia egeo·
qualidrldes e relevanles serviços ao seu paiz. graphia a que paz °,titulo de Reino d<»Brasil, simplifican·

Todos os annos n'este pequeno povoado celebra-se com do aquelles algarismos, dá para a população ele '1825 asom
grande pompa e muita concorrencia a fcstividilde de Santo ma de 200,000 habitantes. A carta do negociante Joaquim
Antonio, o eremita ele Padua. José de Siqueira, impressa em Londres em '1830, avaliou

Oillu,strado SI'. dr. Freuerico José Corn~a em suas «Ios- de 80 a 90,000 os escravos da provincia n'esse anno, quan·
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do mostrou o beneficio que de seus serviços colhiam os la- N'esse me'mo ~nno autorisou a 3ssembléa provincial, pelo
vradores, não cbegando o lucro por cabeça a !)ll000 reis S1,° do 3rt. 15 da lei n. 234 de 20 de agosto, que se cop
por anno. tr:Jctasse éI execução de uma estatistica, relativa à provincia

Encontra-se em muitos Relatorios de varias president\3s a e na qual deveria figurar o censo da população; foi porem
iudicaç~o de medidas tomadas ou que conviria fossem adop- por clemais exigua a gratificação marcada para trabalho de
ladas a bem da estatistica da população, e em bem poucos tanta traoscendencia, como .bem ponderou o presidente An
mencionado o seu numero, ainda mesmo por estimativa. tonio JoaqLlim Alvares do Amaral em seu Relatorio de 28

Odr. presidente da pro\·incia João Antonio ele Mirand:J, de fulho de 1848.
dapois senador do imperio no seu 1'elatorio de 1841 calca- Tr:Jtando dos baptizados, caS:Jmentos e obitos, occorri
lal'a a população em 217,000 habitantes. O dr. presidente à""os na provincia durante o· anno de ~847, expoz o illustre
Jo~o José (le Mag:Jlhães, referindo-se a esse calculo em seu presidentc:
relatorio de 20 de junho de 1844. lembrava. á assembléa aCrllculando-se, por estes -algarismos, o augmento da po-
provincial que para ter nma estatistit.:a ~ompleta era neces- pulação. a qual, :.egundo um quadro estatístico que ten)Jo .
sario crearem-se commissões de pessoas intelligentes àa ma- á vista, apenas se ele\·a ao numero da 213.000 almas, que
teria, qoe percorrendo a provincia, pudessem não ó levan- é a meu ver desravoravel, ,"em a regular na razão de 2 j:"
lar a sua c:Jrta corographica, mas ainda obter todos os es- por cento ou 18 por '1,000, sendo o numero dos mortos
c1arecimentos i,ndispensaveis pal'a a realisação de obra tão de 1 j~·o· por cento ou de 11 por 1,000 pouco mais ou me
importante e qlle demandava não pequenas depezas. Estas nos, e consegnintemente deve a mesma população dobrar
reflexões Oguram ainda nO-1'elatorio de 3 de maio de 1.845 no fim ele 36 annos. Para se tomar um termo de compara
apresentado á assembléa provincial pelo vice-presidente An- ção como crescimento que se observa em outros paizes, a
galo Carlos Muniz. estatistica da Qivilisação da Europa dá a Prussia doõrando a

No 1·elaforio de 3 de maio de 1847 pediu o presidente oa população no espaço de 26 annos, a Ioglaterr:J de 42,
Joaquim Franco de Sá que attendesse a· assemhléa provin- a Austria de 60 e a França de 100 al)nos. D '

cial para a llecessidade ele •e contractar com pessoas in - O presidente Herc~lal1o Ferreira Penna. lastimando a fal
truidas e laboriosas, ou <.:ommissões auxiliadaS pelos agen- ta de dado estatisticos, expressava-se assim ante a assem
les oillciae , a execnção Lle Llma cstatistica. que tratasse do bléa provincial no seu Relatm'io de 14 de outubro de 1849:
Clame e verificação de tol1os os recnrsos do {Jaiz em popu- «As li;;tas dos cidaaãos qualificados votaôtes em cada pa~
lação, e tado moral e material, indu -tria, producção e con- rochia jà .pod.eriam constituir uma bO:J parte do arrolamen
sumo; sobre toda a ua extensão, e subdivi ões natnraes e to geral da provincia, si fossem feitas com o escrnpulo que
cil'is; posiç,ão, distancia::>, e meios dI:: transporte. a lei recommeoda; mas a expcriencia tambem nos vai mns-

«As mai' reitetaLlas 'Ordens do governo, dizia elte falIao·- traodo que algumas das Juntas incumbidas de soa organi
do do arrolamento da população, apezar de se acbar actual- sação attenclem em primeiro lagar aos interesses momenta
mente ramificado por todos os pontos, não tem podido ain- ocos do Flartido politico a que pertencem, e ílssim vem a
da consegLlir este primeiro dado estati lico I Oregulamento diminuir-se consideravelmente o seu valor.
geral n. 120 c pecDliar de nossa policia, detorminam e ex- «Destas considerações não oncluo que devam ficar em
plicam a Lodos os agentes desta o modo pl'aLico de o forue- ab:Jndono os trabail10s estatisticos, que tão necessarios nos
ceI'. Por circular de 28 de novembro prox..ímo pas ado mui são; cumpre pelo contrario empregar agentes capazes (le
positivaUlentc ordenei este serviço aos juizes de P:Jz, que- desempenhai-os, e eu creio que elles serão mui bem incum..
rentlo aproveitai' a opportunidade que IlJes oITerecia o aITo- lJic10s aos membros da directoria das obras public:J , que
lamento (los cidadãos de seug respectivos distr!ctoli, a que 10ta\los de instrucção e babilidade, residindo ordinariarnen
linllum de proceLll::r pari.! il proxima eleição geral; raros po- Le na c:Jpital, onde será mais efficaz a inspecção do gover
rem tem ido os que dentre todos estes func(;ional'ios pu- 00, vencendo ordenados permanentes. e podendo emfim
blico uão cumprido o eu dever, satisFazendo essas ordeos consultar qlJae quer docnmentos que existam nos arcbivos
superiorcs, mais que muito recommendadas. das diver as repartiç,ões, bão de necessariamerJte apresell-

cHa lia aclministração ua nossa provincia tres dimculda· tal' resultaclos muito mais exactos c apreciaveís do que os
das magicas, que chamaremos a sua mofina-prestação de obtil1os até agora. D

. contas oa· parte financeira; ocanal do Bacanga cm obras pu- O presidente Honorio Pereira de Azeredo Coi tinha las-
blicas, o recenseamento da população no policial e propl'i:J- Limaya igualmente, no seu Relatorio de 7 de setembro de
mente aclmini·sLrativo. Eovidarei todos o moi os para ql1C- 1850, a falta de documentos que servissem de base a qual

.brar o eucantamento de Laes diLTlcl1ldac1es, que aliás não são quer calculo que se ql1izesse tentar sobre este assumpto:
de certo invcm;i veis.)) «Os unicos LIados estatisticos que possuímos, são os map-

Concluiu o illustre presiuente dizendo ter acbado, pela pas dos nas<.:imentos, ca.amentos c obitos, que os paroebos
proporção qlle se ouserva em Fra~ça, que julgara ter ba - s~o obl'igados a cnriar ii secretaria do governo, e as listas
laute analogia com o nosso paiz, entre o numero dos nas- úe qualificações dos votantes, LJue as Jnutas qualificadoras
cimenLos anmwes e o dos 113bitantes em geral, que a pariu· devem igualmente remetter á presidenciao mas os parochos
tação d:J provin<.:ia orçaya em 250,000 almas, e accrescen- peh maior parte ou não cumprem o dever qne a lei im
la\'a que realmente não se poderia elevar a mais de 300 põe, úU o fazem com tão pouco escl'upulo, qlle não é de es
mil. tranlJ:Jr que os seus trabalhos não inspirem confiançã algu-

Dloc. Vt. I-56.
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ma. No Relatorio do :JJlno passado o meu digno antec.essor, AnllOs.

manifestando este mesmo juizo, accrescenlOll que havia ra- 16M~

zões par:,} presumir-se que alguns dos ~proprios vigarios te- I658
nham querido fa(jilitar o cumprimento ele seu dever iI pOtl- -18J4
to de encher as casas dos mapplls com algarismos que Illes 181!l
occorrem a esmo, Dão estando presentes os I(vros 00 :lsson- 1822
tos originaes. lia razões pal'il crer que este aboso conlinua i182.J
ainda hoje. Quanto ás li tas·de qualificação, tambem não po- i830 90,000
dem inspirar confiança, porque de ol'llinario nTIo é a lei que '18!d 217,000
se attende na sua orgaoísaç::io, mas os interesses de parti- 1845 200,000
do, que em uns lugares exigem que se augmenlo o numero 18.1.7 2ÕO,000
de votantes e em outros que se diminun.» IBM 300,000

Semelhante ineuria foi ainda levada ao conhecimento da HlM 384,5i7
assembléa provincial pelo presidente dr. Euuarc!o 0JYllIpio 1869 410,0001
Machado. No seu Relataria de 7 de setembro de 1851 as- Esqueceu-se o illustrado sr, J. Norberlo de citar a opio
sevel'OU que apenas na secretaria uo governo enconlrára nino do dr. Candido Mendes, que em seo li fIas aV:Jlia em
um 00 outro 'mappa da população de uma ou outra paro- 500,000 almas a população. de toda a pl'O\'in(~ia.

cbia, cujo resultado era por demais insufficiente para ser- No anno de 1778 fez-se o arrolamento da popnlaçITo, (' co
vjr de base a .qualquer Galeulo. Esperava porem vêr satis- nheceu-se constar de 2q,:7flti pessoas do sexo ma·colino.
feita essa neeessid~C!e com a execuç50 do regulamento ex- 22:6M « « « feminino,
pedido para a organisagão do censo geral.do Imperio, o Total 4'F~H('f

que, como é sabido, jamais se conseguiu. . lem d'isto nasceram. n'c se anno '~,358 pessoas, e fal-
No seu Relatorio rle 9 de iunho de 1856 fazia rêr ci as- leceram 751.

sembléa provin'cial o presidente Antonio Candido da Crnz Para mostrarmos á difficnldade qoe lJa defner-se o :Jrro·
Machado a importancia que Iigára no movimento da popula- lamento da popnlação elas ciclades e villas do interior, "O'

ção, dirigindo modelos àe mappas para organisação do qna- jamos ó o que se tem feito relatiramente á ilha c li cidade
dro dos nascimentos e aMos, e o que obti\'ora a esse res- de S. Euiz, a cüpital ua provincia, anue a acção do goverllo
peito. . e outras causas deviam inOuir para remov rem-se todos os

«Si o movimento, ajuntava elle, da população nas 29 fre- obstaculos e satL fazer-se e ta necessidade.
guezias, ele qoe nãu vieram mi'lppas, fór calculado pelo das A ilha de S. Luiz, no tempo elo u.ominio dos francezes,
-17, será o resultado que, no annl) de ,1855, o numero dos (lossuia 27 aluêi:Js ele indios, umas com 4.00 almas, outras
nascimentos em toda a província foi de 6,!}31 e dos obitos com 1500, e algumas com 600.
de 4.,283, sendo a l1ifferença l1e 2,698, numero qoe me pa- Pelo computo das listas, que ellE'. tiraram, tiuham ás suas
rece exiguo e evidentemente não guarda propor~ão com :J ordens '12,000 bomens como consta da 9'elaçno do supe
população da provincia, que é calculada em 360,000 almas. J) rior dos capucbinhos o paclre Clauelio d'Abbevillu."

Em outro logar accrescentava ainua o illustre presidente: A respeito da cidade disso Manoel da Viuo Souto ~Jalor

«Pelo mappa annexo dos "otantes das fregue7.ias se conhe- em uma representação dirigida ao conselho u!ll'amarillo,
ce ](i)go á primeira vista que os alistamentos parochiaes não entre o annos de HH32 a 1667, «que a praça de S. Luiz cra
podem servir de base [lar'a se calcular a população da pro- [Jobrissima podendo ser a mais rica, quc a cir!"tllc compu
viocia; porquanto são moitas d'elles sobremodo susp itos.» nba-'o de mil e tantos visinbos, CJL1C bil"írl fi litn nobreza fi

Melliet de Saint Adolplle e o dr. Caetano Lopes M Moo- gente boa, mas muita pobresa, e que o l\Ii.lranIJlío com Ta·
ra, no Diccionario fjeo[Jraphico histo'rico e r1escriptivo do puyti.lpera"tinha Q melhor de dous mil homens i1'armas.J
lmperio do 8ra:il, deram ü população o alg:Jri'rno redon- O gO\'crnador e capitão-general Christovão du Costa Frei·
do de 200,000 habitantes no anno de .f81!D. re uirigindo-se officialmente ti camara municip'll em 16 de'

A redacção do Almanack L.O lIfa.ranftão estabeleceu o abril de '17H ccaccusou o recebimento ela listas dos cirla·
ll"mCro de 384,577 babita~tes no auno de .f864. elãos, e seus OIbos em numero do H:iO, a quem tocava ser·

O senarlor Thoma7. Pompeo de Souza Brazil julgou no seu vir os cargos da republif!.a.»
Compendio geographico que o cakul0 da popolaç50 d esta Roberto Southe)', 'no 1)0 vol. pag, 3iõ da sua !listoria
provincia t~m sido feito sem base e é meramente conjectu- do Brasil orçou a população, ela capital, em 12,000 almas.
ral, e orçou-a no anno de 18G9 em !dO,OOO habitantos, o Em 18-18 avaliava·se a sua popolaç.ão em 20,000 almas.
que é outra conjectura. No tomo ·1° do jornal da Sociedade PlúlomatiClt iJJ{fI'a-

«"supponl1o aproximar-me da exactidãc, diz elle. toman' nhense 184,6, lê-se a pag, 8ti a respeito do movimento da
do o calculo em '184.-1, e dando o accreseimo natural com população da capital de ·1840 á 'I8tst> o . eguintc:
o augmcnto dos territorios elo Tury-assrr e Carolina.)) «Pelos ma[lpas que ora ol'ferecemos ao publico vê-se, que

Ec:te calculo é. todo imaginaria, a sem a menor base, enterraram-se no cemiterio desta citlade nos annos, qlle do
por qoe lIão nos consta que houvesse arrolamento algum correram de .. 840 a 1845-7, i22 pessoas, o que dá para
nesse tempo. . cada anDo termo media 1,287; e que 00 mesmo tempo bap-

A recopilação d'e~ses calculas é a scgllinte: tisaram-se em ambas as fregllezias 4.,168, o que uá para
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cada aono, termo medio 694; havendo uma diffürença dos O dr. Sebastião Fel'reira Soares nos seus Elem.entos ele
enterramentos sobrc os baptisados de 593 pessoas annual- Estatística avalia a sua população «não inferior a 27,000
mente. habitantes, industriosos e commerciantes. n

cOra se ti\'êssemos de julgar elo movimento da popula- O dr. Candiuo Mendes d'Almeida no seu interessantis-
ção !la nossa cichde pelo quu mostram os ma.ppas, não etam simo Apas do l111perio do Brasil, Rio de Janeiro-18G8,
prcci~os muitos annos para que alia uesapparecesse com- c!li 35,OOOalmas de população, ealculo provavel.
pletamente; entretanto é sabido que se a população não vai É impossivel ter-se uma estatistica exacta da cidade: falta
em grande augmeoto, como oos primeir'os aonos, pelo me- para se con eguir orgaoisação regular d este serviço e ha
nos conserva-se estacionaria, seodo desconhecida a causa da pJrte da propria população muita reloctancia para satis
desta circumstancia. Convem pois averiguar a causa de ta- fazer aos encarregados dos arrolamentos.
manha dilJerença, e mostrar ao mesmo tempo que exi::tem' Entretanto os vigarios vão cumpri nua o Beo dever, em
erros nos dados e.tatisticos, que ilpresenLamos. bora sejam inueis os dados que lhes fornecem e outros o

cÉ na c:Jpital que grande parte uos doentes elo interior neguem totalmente.
"em procurar os soccorros da medicina, que lhes faltam por Fre,qu,ezia rle N. S. da V1'ctoria,-O conego Mauricio
lá, e qllC infelizmente raras vezes aproveitam, porque quao- Fernandes Alves, vigario d'esta freguezia diz que a popula
do á isso se re~ol vem é já tarde, e quasi sempre succum- ção do seu rebanho consta de 6,185 almas, sendo 4,763
bem: ao passo que ninguem vem aqui baptisar seus Olhos li ... res e 1,422 e2cravos.
e nem dai-os á loz: o numero dos obitos por consegll'inte São brasileiros 5,4.73, 'p0rtuguezes 525, de outras nações
dera crescer, e muito mais ainda nos seis annos de que 58, afric(lnos 29.
lractamos, porque n'esse tempo reuniu-se dentro da capi- Destes individnos são de 90 á iDO annos { pardo soltei
tal quasi toda a popnlação branca da provincia, que fogia dJ ro e livre, 2 pretos solteiros, 5 pr.etas solteiras e livres e
rebellião; e porque de outro lado grassou uma desastrosa 2 DI'etos solteiTos e escravos; de 100 á 110 anno , 2 pre
epidemia de sarampo durante os tres primeiros aonos, que tós livres Bolteiros, 2 pretas, idem, e de 100 a 120 annos
roi causa de llão pcquena mortand'aue, com especialdade nas apenas 2 pretos livres, solteiro .
criança, no anno dei 'lSH, Sentimos 'não poder apresentar igual tl'abalho a respeito

cOs enterramentos 00 cemiterio da Misericordi!:l, sendo das outras freguczias, e por i so fecbamos o presente artigo
aliás o l1uico, que temos, não representam o nnmero elac- com o seguinte:
to dos obitos. porquanto todas as crianças que nascem mor- l\J;]ppa elos baptisados, casamentos e obitos no anno de
tas, ou que morrem logo depois que nascem sem o sacra- ,1870 do 10 a 4. 0 trimestre, a ex(;ep 'ão da I'rcguezia de S.
mento· do baptismo, são ente1Tados nos qni'otaes elas casas, João qoe é de ,10 ao 30.
oque mo tra o grande atraso elas nossas lei provinciae~, Baplisados' Casamonlos, ouilos.

.~~ --------------b)'gienieas e adminisll'ativils. Li,res E cravo ~~:: ~~

c8 isto ba ta para provar iguíllmente que na nossa cicia· FI'egD8zias da Capital É == ~ ~ fi ,i' É == E ,i ,..;' .ci

!le não é po"sivel conllecer-so actllalmente o numero exacto ~ ::a ra ;:;; ;§ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
dos nílSCil11enLos: alúm d'isso mnitos b3ptisaJos deixam ele Victoria " 88 83 32 25 28 28 a« 64 72 25 27
~er inscriptos nos li\'ros das respectivas freguezias, e mui- Conceição, 90 94- 28 24, 24 24., 1 i W2 H5 22 2!~

tos outros se fazem em casas particulares ele que os [Jaro- S. João. , , 60 4-1 fü 7 9 9«« 50 M 9 G
ch9S nJo tem noticia, uu~ por padres e outro por qualquer Poraqué. -Igara[Jé, que vem do lago Poxuna de
pe soa cm artigo de morte' e linatmente costumam os j. sagoar pela direita no rio Jlecwim, dista.ote nm quarto de
garlO ii conôar o::; assento a acristães que os fazem com leg[Ja da villa ua Victoria..
b~m pouco cnidado. A sim pois algumas certidões d'ielade Poraqué.-Engnia elecLrrca. (Gymnotus electri-
se tem requerido que se não encontram nos competentes Ii- cns.)
.vro" Este peixe é encootrado em todos os rio. da provincia,

cA ,'ista do que temos expendiuo concebe-se a inexacLi- menos il0 Monim e Jguará.
dão dos nossos mappas; entret;]nto julgamos dever ilpresen- No ilJearim e seus'lagos ha alguns COI1l dez a doze pal-
Iai-os, c continuar a I'm~el-o, quando mais não seja para clis· mos de cumprimento e dois de largOl'·a.
perta r a adminiS'tl'ação, e mo trar o seu criminoS'O deIeixo Poraqué.-Igarapé no rio Itapecurú, entre o en
sobre um objecto de tão reconbecida importancia, qual O genbo Boa-tis/a, na sua foZ', e as teITas do cómmendador
ostado ci\'il dos seus administrados. Luiz 10se Henrique.

cQuanto aos casamentos, só diremos que é em verdade Suas aguas são muito frias.
muito para lamentar, qoc apparcçam na no sa terra em nu- Porto da Oapital.-Conforme já dissemos
mero tão diminuto. em o~tro <lr.tigo, quaLro governadore. desejaram muito

cCon ta do mappa competente, que nos indicados .eis c.onstruil' um caes desde a praia das Mercês até o Baluarte
annos, inclusive os dos escravos, apenas houveram 2641/! D com o fim de encanar as a~oas do rio Bacanga no lagar,

Não sabemos quem foi o atlctar d'este artigo, apenas fii'- em que fundeiam os navios. ,
mado c,am a letra Al.· Diz Berredo nos seus Annaes Hist01'icos, que até 17 tS,

Hoje as crial1ças não bapti,sadas jú se não enterram no no porto d'esta capital «bavia fundo bastante para fundiar
quintaes, e sim nos cemiterios em lugar apropriado. na\'ios. D
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Em abril de "799 dizia para a côrte D. Diogo de Souza, dá lugar ao levantilmento de vagas, que, tendo maior desen
'que ha «dez annos ainda fundeavam os navios em 4 braça .v-oh·imento, actuam já sobre o fundo, já mantendo em sus·
nos dois surgidouros proximos ao Desterro e baluarte de pen ão sedimentos, que, conduzidos de á montante, ten·
palacio, e jã em janeiro d'esse anno apenas podiam fundeilr dem suceessivamenLe a depositar-se àntes de chegar aos
DO segundo em 3 ou 2 iI; braças; e senclo o porto mais en- bancos exteriores da barra.
tulhado n'esta envernada oito navios ficaram pegados na «20 As arêas que os ventos levantam em grandes massas
baixa-mar elas agoas \'ivas ge março, e ulgons nas da pre- ao longo ela cO,sta.
sente opposição da lua, entre os qllaes tambem a fragata «30 As terras arrastadas da cidacle pelas agoas das ehu·
Golfinho, surta no estreito poço cbamado de São F1'atlcis- vas,
coo «40 A construcção (lo caes da Sagração.

«Em taes circllDlstancias, continuou D. Diogo, parece ser «:$0 A obstrucção c1~vida ao abandono de velhos cascos
preciso to levantar um caes desde as Mercês até ao billll:1r- de navios, aterros em execução nas proximidades do Iítto·
te, e parallelamente uma estac~da nu banco fronteiro. 20 ral, lixos, lastros, etlJ.
tapar o canal de pouco fundo. 30 abrir a barra rompendo a «Discorrendo sobre cada uma d'essas causas, passa a'sug·
pequena largura da ponta rf,'Areia, e eotulhar a entrada da gerir os meios de combateI-as, indicando corno esseneialls
barra actual. 4,0 Fechar a embocadura do braço do Anil en- as seguintes:
tre o dito baluarte e a ponta de S. Francisco.1I «Manter se';era execução dos preceitos estabel!3ciJos no

Em 8 de dezembro de i 779 o governador D. Antonio de regulamento das capitanias, no interesse da policia do IiLlo·
Salles e Noronha fez \'êr ao ministro Martinho de l'rJe'1l0 e ral c lJonsernção cios portos.
Castro, que «sendo o porto d'esta capital de tanto commer- «Regular o córte dos mangues nas margens dos rios Anil
cio, como era notorio,.pedia para aqui O' omeio de patrão- e Ba~anga, e corrigir, taludando de maneira grosseira, aqllel·
mór, á imitação do Rio de Jane'iro, Bahia e Pernambuco, a les ponto de ribnnceiras mais elevadas onde as agu~s 50·

cujo cargo ficassem as embarcações de sua magestade, o lapam as b;}ses.
cuidado de todo o trem a ellas pertencentes e a obrigação ijAttenuar os eITeitos dl1S enxurradas, que na estação cal·
de accudir aos na\'ios com amarrações e barcas de crena.J mosa precipitam na praia de Santo Antonio e outros pontos

D'aqui em diante segue-se umil grande lacuna, pois nada as immurlicies e entulbos da cidade.
mais encontramos com relação a este artigo. a Fixar' as arêas pelo emprego de fachinas ou plantio dos

Em 'falta de conhecimentos especiaes, aprôpriamo-nos do comoros situados no desenvolvimento da costa, entre S,
- seguinte capitulo da curiosa obra ~Melho1"aItJen'os rios por- Marcos e Ponta d'Arêa.

tos do n'razil. Rio de Janeiro 1869J escripta pela eruc1icta «Igualar o fundo do porto, excavando-o pela concentra·
penna do talentoso snr. conselheiro Manoel da Cunha Gal- vão dos esforços combinados de 3 machinas:l rapar de
vão. movimento continuo.

uS. exc. o sr. almirl1Dte Visconde de Inhauma em sel) Re- «As clcspezns ,neccssarias íl estes melhor'amcntos 'são 01"

latorio, como ministro da marinba, exprime-se do seguin- çlidas pela forma seguinte:
Lp, modo: «FaclJina e plantio dos comoros.. . . . . . . 3~):440aOOO

No Relatorio aprc~.cntado pelo eapitão-tenr ,~e Giacomo «Excavação, mfltcrial e c(jsteio , 500:000aOOO
Raja Gabagliá, que a P3te junto, encontrareis desenVOlvida 533:HO$OOÕ

. solllçao ás questões que interessam o porto da C:l11ilal do «Fixando cm 3 annos o termo d'estes trabalbo , seria
Maranhão. roistel' consignar" 233:44.0~000 para os gastos do primeiro

«Dando conta dos exames 'e estudos, que lhe foram in- anno, e WO:OOOiWOO para cada um dos outros.
cumbidos por avisos de 23 e 26 úe setembro do nnno pas- uO melhoramento do porto do Maranhão é providencia
sado, descreve ..elle n'estas palavras o estado pouco Iison- de. utilidade ineontestavel: abandonal-o á total e infallivel
geiro a que tem chegado o mesmo porto: ruina que o ilme<lça fôra iDcuria inLlesculpavel, se não cri·

«É facto dolorosamente \"eridico, que o porto de S. Luiz minosa, que im[1ortar ia a condemnação d'essa bella provin·
do Ml1ranhão vai a passos rapidos ob.struindo-~e, e ameaça cia á mais r~pida decadencia, e esterelisal'ia as avultadas
de ruina desastrosa a navegação e commercio outr'ora tão sommas despendidas no dique e outras constrllcções.
florescentes, da mesma localidade. Não só as corôas e bano «Urge, pois, que o governo seja supprido dos meios pre·
cos de arêa antigos, em geral, augmentam de arêa, corno cisas para levar ao cabo os trabalhos alli indispensaveis, e
ainda novas corôas se formam, e tendem a mnltiplicar a que não sãó exequiveis com os recursos ordinarios do ar·
rede de obstaculos, que snccessivamente mudaram o curso çamento,»
das aguils subdividindo-as em novos canaes e diminuindo S. exc. o sr. vice-almirante de Lamare, no seu relatorio
o fundo das que senem de transito para os navios.» de 1863, como ministro da marinba diz:

«Entre as causas mais. directamente damnosas ;í conser- «A. crescente obstl'lJC(:.ão d'este porto conLinúa a preoe-
w'Ção do porto, nponta o capitão-tenente. Gabaglia as segnin- cnpàr a altencão elo go\ernl).
tes: J «O emprego effectivo d,e urna boa bl1rCll de exeavl1ção

da A" grande largura do rio Bacanga, que muitas vezes moito auxiliará o augmento de fuodo, pela extracção das
alcançando cerca de '1000 braças, principalmente nas proxi- arêas qlle vão entulhando o porLo; e esta providencia, den·
midades do ancoradouro e enseadas \'isinhas a S. Thiago, tI'O em' poilco, poderá secdeterminada, visto como breve·
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mente estará prompta a nova barca, coja' conclusão foi coo- o meio de impedil-o.· É digno d~ ser consllllarlo. Elle ter
tractada pelo preço de 29:600~()00. minou o seu memorave! discurso com :JS seguintes pala-

«O conselho naval, a quem o governo julgou conveniente vras:
oUl'ir sobre o relataria apresentado pelo 'capitão-tenente Q Nfio é, pois, sr. presidente, na terra, é no ceo, lá, onde
Giacomo Raja G3baglia, em cumprimento do aviso que o ill- se decretou que o hollandez devia eternamente reparar os
combir~ de eX3minar o estado do porto do M3ranhão, pres- seus diques contra as inv~sões tempestuosas do mar do nor
crutar as C3usas da sua ruina e indicar os meios de malho- te, que parece ás \-ezes querer levantar-se em massa do seu
rar as suas condições, acaba de dar o seu parecer, em con- leito para se lançar sobre os continentes; foi lá tambem que
sulta rlatada dLl .1 0 do corl'ente. - se cODdemnou o filbo do Maranhão e o do Rio-Grande a ca-

«Depois de dis(··utir em todos os seus pontos aquelle Re- vaI', e a cavar para sempre o seu porto. ~

latorio.ajunta o conselho, que entre as causas que mais po- O distinl~to engenheiro André Rebouças em resposta.á
derosarncnte a(;tuam em prejuiso do mesmo porto, figuram consulta do ministario da marinha de 6 de fevereiro de
incontestavelmente a situaçuo da entrada da bahia de S. {865 disse sobre tão importante assnmpto o 'pgainte:
Marcos, rclativamnnte á direcção dos movimentos da maré, O por·to do Maranhão á um porlo de grandes marés.
eprincipalmente á corrente littoi'al ou uo cabo de S. Ro- _Segundo observações, feitas com toda a precisão, qlle per
qUll, denomioadn por Maury Corrente do BraIJiI, que na mittiram as difficuldades Jocaes, simultaneamente em uma
lalitude do Maranhão ainda acompanha a costa, transpor- escala de marés, collocada junto a um dos encontros do di
tando parte rias terras e arêas àcarret3das pelas torrentes e que do Maranhão, e a bordo do brigue escuna Tone/era,
rios, qu~ vêm desaguar ao mar, sendo para suppôr, que a como adi:JOte detalhadamente descreverei, a.oscillação das
massa!le taes entulbos tenlla crescido nos ultimas 30 an- marés no {1orto do Maranhão é:
oos, com' o augmento ela população, e consequente rateio Melros. Pés iogo.

das torras. Nas marés de nguas mortas de.... '" ., 4,000 {3,124.
aApreciadas. todas as circumstancias, e nnalysadas as pro- Nas marés de ilguas vivas ordinarias de.. 5,800 i9,030

I'idencias indicadas no plano do capitão-tenente Gabaglia, é Nas marés de aguas \'ivas elo Éqninoxio de 7,250 23,787
de I'oto o conselho: No Havre, o mais notavel dos portos do commercio de

dO Que o go"erno recommende ao capitão do porto do grandes. marés ele França, a oscillação das maré é:
Maranhão toda ;) diligencia na observancia uas disposições Mel~o', Pés ioi".

policiacs relativas iÍ boa conservação dos portos e ancora- Nas marés de aguas mortas de ... _. . . .. 3,810 '12,500
douros, proporcionando-lhe para isso os meios e auxilias Nas mares de agoas vivas ordinarins de. 6,705 22,000
qne por ventura lhe f:l/tem. ' Em Donkerque, porto notavel sob todos os pontos de

«2° Que se mand.) ensaiar o plantio dos comoros que vista, cujil'S construcções servem em França de modelo para
existem na costa da ilha de S. Luiz, entre os portos de S, a execução das obras dos outros portos de grandes marés,
Marcos e I'Anja, precedendo-o da constr.ucção de fachinas a osciHação é:
ua forma proposta pelo capitão-tenente Gabaglia, autorisada Melro.. Pós.

para esse 11m a L;espeza de·-I 5 a 20:000~OOO 00 proximo Nas maré,: de aguas mortas... o. . 3,200 10
fuluro exercicio. Nas maré' de aglJas vivas ordinarias. 5,450 -18

«3° Que se mande proceder ao serviço da 8..'\.ca"ação dos Nas marés de agllas vivas do Equinoxio 7,.150 32
caoaes obstraidos e ancoradouros do porto, sob a direcção Em Liverp091, o primeiro porto do commercio da
de pessoa iri.onea o habilitada, logo que se ultime a cons- Br~tauha e do mundo, a oscillação é:
trucção c montagem ela nova barca de excavação, e se achem Motros. PÓ, PaI•.

promptos os precisos batelões, encommendando-se ou con- Nas marés de aguas mortas de.. -. .. 4,420 f4. 6
tratando-se ao mesmo tempo a con trucção de outra barca Nas marés de aguas vivas ordinarias de 7,9.85 26 2
de excal'ação (qlle poderá ser de ferro e de força de 20 ca- Assim, pois, as marés no porto do Maranhão tem qllasi
vallos), com todas as suas pertenças e accessorios, parn a mesma arnplitllue queono Havre e em Dunkbrql1e; são
concorrer com a primeira, debaiXO da mesma direcção, nos pouco mbnores que em Liverpool.
trabalbos do melhoramento do porto. O porto do Maranhão de,oe, pois, ser classificado, corno

14° FinalmeDte, que se~ mande quanto antes levantar exac- os tres acima citados, entre os portos de grandes ·marés.
lamente o plano hyclrograpbico do porto do Maranhão, No Brasil o porto do Maranhão é o que tem maior os~il·

apresentando as configurações e a extensão dos bancos e lação da maré; é porem erronea a opinião de ser elle, de
corõas, o as con"enientes indicações ·das sondas tomadas todos os portos do mundo, o qq,e tem -marés mais consi
em alinhamento de igual fundo, afim de fix.ar·se o estado deraveis.
actual do mesmo porto, e poder-se reconheeer para o futa.- Já se viu que em Liverpool as marés crescem mais do
ro qual o elfeito do trabalho de excavação e do plantio dos que em Maranhão; em França ha grande numero de portos
comoros, ou o progresso das causas physicas de sua obs- nos quaes as marés tem tambem mais amplitude: assim a
Irucção. D • oscillação ela maré attinge a 10 metros em Morlaix, a U

Do UI'. J. Gomes de Souza existe um erudito discurso, metros em S. Maiô e a Ui metros em Grauville, isto é, a
proferido na eamara dos srs. deputados em H de jlllbo ele mais do dobro da maxima maré no Maranhão, que é tão
1862, sobre as cal] as do deterioramento d'este porto e somente de 7,25 metros.
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É na bahia de Fundy, situada entre a Nova Escossia e o Creio não ser preciso demorar-me em demonstrar a ne·
Novo Bronswi(:.J( que as marés são maiores; attiogem a 21 cessidade e a convelliencia de haver um marcographo em
e a 24 metrQs. portanto a mais do triplo da altura da maior trabalbo continuo no porto do l\Jaranbão. É sem duvida
m<Jré do Mar3lJr1ão. esse um des iTlstrumentos que mais importantes serviços

Na provincia da Parahyba ,do Norte as marés são muito prestara a commissão, que deverá ser encarregatla de eslu·
menores do que no Maranhão. No porto da capital a oscil- dar l'ermanentemente o regimen 00 porto do Maranh50,
lação é: sob todos os pontos de vista tão interessante.

. - Melros_ Na falta de mareograpbo, empregam-su pura a determi·
Nas maré:; de aguas mortas .... ' .,. ..... . . . .. . 1,02ti nação LIas curvas de maré escalas grarlmdas, collocadas reI'·
Nas marés de aguas vi I'as orel inarias. . . . . .. . . . .. 2,725 ticalmente n'um caes, ou em alguma ou tra construcção do
Nas marés deaguas vivas de eqlliooxio.......... 3,t33 porto, junto a qual o movimento LIas marés tenha lugar li·

Nl? porto elo Cabedello, na margem direita da barr:.l da vremente.
Parabyba do Norte, a asei Ilação é: Um obsel'vildor, munirl0 rle um relogio, toma, de hora

MeLros. Pés. 1'ols. em bora, ou a menores iotervallos, a altura da maré, e ae'·
Nas marés de- agnas mortas. .. ... . . ... • ,076 3 6,32 t;reVe em um registo.
Nas marés de aguas vivas ordinarias.. .. 2A50 8- 0,4-5 É com esses dados que o engenheiro trilça depois ilS curo
Nas marés de aguas \·ivas do equinoxio. 2,84.4. 9 3,98 vas de maré, tomando as horas para abscissas e as alturas

Dele·rminação das clt1'VaS de maré do porto do Mara- para ordenadas.
nhão.-As ClH'vas de maré de um porto representam gra- Foi esse o processo seguido para a terminação das cur·
phicamente relaçõBs entre o tempo e ~ altura da mnré; cada vas de maré dos portos da capital da Parahyba do Norte 6

uma dellas constitue verdadeiramente um quadro synoptico do Cabedello. As observações foram feitas a!LcrnaLiamente
do phonomeno da· maré, tal qual olle teve lugar no porto por dous empregados, cle Cjuarto em quarto Lle hora, duo
no dia a lue se refere. rante 30 dias, desde as 6 da manbã até ás 6 da tarde.

A importancia da terminação das curvas ele maré de 11m As curvas 3ssim determinaLlas estão evi lentemente bem
porto, tanto par3 os engenheiros encarregados de melho- longe lIe representar o phenomeno d3 maré eorn a mesma
ral-o, como para os navegantes que o frequentam, resulta precisão qne as descriptas pelo est.ilete do m1reogl'aplJo,
immerliatamente ela sua rJefini\,ão. predoso instrumento, que regista a altura da maré, instan·

Assim é que, nos estudos para o melhoramento dos por· te por instante.
tos de mar, a determinação das suas curvas de J1!.aré é sem- Para que se po?sa estabelecer uma escala CI11 boas condí·
pre. uma das- primeiras operações que se trata de execu- ções para dar toda a marcba ascendente e descendente da
tal'. maré, desde a baixarnar até a preamar e vice-versa, neces·

Creio ter sido o primeiro engenl.leiro que determinou as sario é que baja no porto alguma obra d'arte, cáes, ponte
curvas ele maré de um porlO do Brasil. A escala de marés ou qualquer outrn, qlle não fique a secco, mesmo na I)aixa·
que serviu as observações no porto do Marauhão foi (;0110- mar de aguas vivas do equinoxio.
cada a 17 de junho de 1864-. Quando a oscillação da mftré não é muito consideral'el

Durante a minha estada na Parahyba do Norte, de W de pode-se ÍJncar simplesmente um poste em posição vertical
outubro a \!. de dezembro de 186~, -determinei tambem com a escala de marés, c em lugar conveniente para ser
as curvas ele maré LIa porto da capítal d'essa provinci~, visto pelos empregados, encarregados das observações. Foi
e do no\'o porto do commerdo transatlanlico qne se em- assim que se procedeu no porto da ('.?pital da Parahyba do
prehende cnnstl'llir na margem direita da barra do rio Pa- Norte e no C3bedello.
rabyba do Norte, no Cabedello. Uma obra d'arte nas wndições acima e~pecificadas falta

A determinação exacta das cunas de maré de om porto completamente no porto do M3raobão: infelizmente todos
faz-se por meio do mareograpbo. Consiste principalmente os cães, que ahi se tem construiLlo, ficam por moita tmnpo
este instrumento em um cylindro, qoe gyra uniformemente, a secco, mesmo durante a baixa-mal' de ngllas mortas.
posto em movimento por um machinismo de relogio; no Para sopprir essa importante f:.llta tentei c tabelecer em
cylindro est1.r enrolada uma folha de papel, sobre a qual um frente ao diqoe, um poste, em um ponto do leito do rio
lapis em communic:-.lç50, ou mel1'JOr, governado pelo fluc- Dacanga nunca abanuonado pel:.l agua, c ahi fixar a escala
tllador, collocado no poço de maré, traça a curva desejada. de mares. .

O cylindr'o perfaz uma rotação completa em 12 boras; Acontece. porem, que é precisamente no espaço, com·
durante esse tempo, o lapis, cujos movimentos são exacta- prebendido entre o dique e a capitania do porto, que mais
mente proporcionaes aos da maré, traça, instante por ins- se tem obstruido o porto do Maranhão; ° canal, isto é, a
tante, a sua marcha ascendenté e descendente. estreita zona. que conserva agua na baixa-mar, passa jiI â

Os principacs por·tos de grandes marés da França pos- alguma distancia da entrada do dique: um poste, abi r.oHo·
suem llltH·e.ogl'apllos. Fu'nccionava em Dunkerque, quando cada, serviria \·erdadeiramente de c tor\'o li navegação, tan·
ahi e.ti\'e·, em t852, estudando as construcções lJydraulicas to mais que os bancos, que se tem fOI'mauo, pror1LlZem re·
do porto, um mareographo do systema Cb:.lZallon, fabrica- domoinhos e contracol'rentes, qne tornam esse ponto do
do no estabelet;imento de A. Borel, rue Neuve des Petits- di[ficil pa sagem, e obrigam os bareos, que cOl)tinuamenl~

Camps. n. 4.7, Pari transitam n'estas paragens a encostar-se moita ú terra.
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D'is50 resulLa que elles vão frcCJuentemente de encontro ~ ras de obserração um arco de 45 Q em lugar de um de 180°,
cnsccadeira, que fecha él entrada do dique; o que é uma que seria o percorrido se predomin:J,sse sempre a acção das
da callsas que mais poderosamente concorrem a estl'll- corrente as de maré.
gal·a. 2° Par:J qne se podesse, no entanto, f1preci:f1' a influencia

AI'erelade· do qne acabo de expender ficou claramente sobre as sondagens da acção combinada elo ventos e das
demonstrada pclo fneto de ter sido uma vez cle locada pelo correntezas das mJrés, tomara-se nota, mBsmo a bordo do
ahalroamento de um barco a escal<l de mnré:>, apesar ele col- Tonelero, dél intensidade do vento e da sua direcção, exac
locada .Itwto ao dique e ue ficar abrigada pelo anguío pro- tamente na horas em qlJe se sondava.
ximo da cnsecadeira. 3° Para o traçado d:J parte inferior das cun'as de maré

Na impossillilidaele, rois, de estàbelecer junto ao diqne principiava-se por determinar para cada dia ar cola do pon
uma completa escala de marés resolvi colloear abi uma es- to em que tinham sido feitas as sondagens em rel:Jção ao O
cala, que senisse' somente para dar os pontos snperiores ela escala de mnrés, collocada no <liq.ue.
das curvas de m:lré, e recorrer para a determinação elos Essa determinação era feita tomando-se a média das co
seus pontos inferiores ~s sootlagens feitas simultaneamente tas dadas pelas diITerenças entre as sondagens e as alturas
ahoroo do brigue-escuna TOlleteiro) ancorado então no por- da maré, simultaneamente observadas na escala do dique
lo do Maranhão. em 3 horas consecutivas. Escolhiam-se, alóm d'isso, para

Os pontos inferiores das curvas de maré, obtidos as im maior exactidão as 3 horas, em que a maré se hJvia con
por sOl1uagen", ilão tem a mesm:J precisão que os dados sen'arlo mais baixa.
directamente pela e cala de marés: em primeiro lugar Ila os FixaLlo assim o nivel medio do fundo do ancoradouro
erros derioos ás (lifficnlJade de medir com certwl a Pr'D- para cada dia, contavam-se a partir d'elle as sondils obtidas,
fUlltlidatle u'agna com a' sonda: em segundo lugar os naYios e, el'essa arte, se tinham as ordenadas dos pontos inferiores
aocorado n::io conservam a mesma posiÇão; estão pelo con- das curvas de marés.
Iraria quasi sempre a descrereI' arcos de circulo, mais ou A eficacia das precauções tomadas parece ter sido plena
meoo. regulares, cm torno da vertical 'que passil pela sua mente confirmada pelo facto, bem significativo, de só ter a
aocora. D'nhi resulta que a altura do fundo, que quasi sem- cot:J do fundo elo ancoradouro do Tonelera, no lugar em
pre não é um piaDO horisoDtal, póde variar de uma sonda· que eram tomadas as sondas, determinada pelo minucioso
gom para ontl41, e introtllJzil' a sim mais uma importante processo que se acaba de expender, variado tão somente
causa de erro nas observações. entre 51ll

, 95 e (3m, 76, durante os 15 dias de observação.
Além d'h;o o l'one!ero achava-se fundeado á algnma ciis- A media das H) cotas o'esse periodo foi de 6m, 38.

LJ:lcia da e cala de milrés, collocada no dique, e, mui pro- Convem lembrar que os pontos elas cun-as ue maré, de
ra ...elmente, a supedicie normal d'agua tinha j:t n'esta c1is- terminados por meio de sondageils, são !.juasi sempre 300

laocia uma iuclinaç,ão sensível em lugar de ser sempre ho- 4- quando muito para caua curva, ê são precisamente aquel
risontnl corno se foi obrigado a suppôr para a compara- les, em que ror ha"er menor altura t1'agua são mai sego
ção das lioodagcn com as alturas, dadas pela escala da ras e mais exactas as sondas.
maré. Comtudo, para que ficasse bem distincta em cada curva

Mo era conveniente nem mesmo prudente tra~er o 10- cm maré a parte determinada pela observação directa da
nelero para ancorar em freote ao dique: o cana! não é :ibi escala, estabelecida ao dique, da obtida por meio das son
as az profunuo pilra que es e "aso de guerra podesse t;on- dagens a bordo du Tone/ero, estão ellas separ:Jelas na es·,
serrar-se fluctunndo durante a baixamar; encallwria, n"estas tampa pela linha horisontal, corresponden no O da escala
occa iões, isto é, tluas vezes por dia, com grave detrimen- do dique, a qual serve ele eixo das abscissas p:.:r:l cada curo
lO pal'a o seu ca coo va de maré. . ~

Pura aLtenuar, tanto quanto passiveI, as diversils causa. Quanto ás observações da escala de marés do dique fo-
de erro, acima enumeradas, eis as precaoções qu~e foram ram ellas feitas alternadamente por dous dos empregados
tomada.: . mais jntelligentes, que ahi encontrei.

(0, As son.clagens a boruo do l'one!a'ro foram sempre fei- Além cl'estes obsen'ildores constantes, o meu ajudante o
l:ls aprõa: ilhi os arcos ele circolo, descriptos em virtude da sr. J. L. Righini registava tambem a.s alturas das marés
acção combinada dos vento:> e rlas correntezas de maré 50- sempre que se achava em casa, (l'onde se via, por uma fe
~re n mastreaçITo e o casc~ do navio, são de menor raio liz coincielencia, a escala de marés, estabelecida no dirIue.
que em qualquer outro ponto, e, portanto, mf1nos provavel Por minha parte, todas as vezes que ia ao clique para a~

era que ahi se Lléssem grandes llir'ferenças na altura cio fun- operações de levantamento e nivelamento, e par~ dirigir a
uo do mar. reparação da ensecadeira, tomava as alturas de maré e ios-

Compre ainda lembrnl" que llD seu ancoradouro o Tone- peccionava se era feito regularmente o seu registo pelos
/Iroohedecia mai· ii acção dos ventos do que á das cor- dous empregat.loR. ,
molezas dils marós, de sorte que, como os ventos, durante Fo) com "Lodas estas precauçõe.s qLle foram obtidas as al
ocurso das observações, conservaram-se qua. i sempre nos tura:> da escala, que sef\"irão de ordenadas no traç;ldo das
rumos de E, l~NE, e NE, como detalbadamente se vê na es- i 5 curvas de maré.
bmpa das Cllfl'as ,de maré que acompanba este relatorio, Terminando a exposição do modo por que foram deter
esle vuso tie guerra descrevia verdadeiramente nas ,12 ba- minadas as 15 curvas de maré do porto do Maranhão, re-
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presentadas em llm dos desenhos, que acompanham este No dia {7 de setembro de {864, tendo a lua i6d,2 de
relataria, tenho a satisfação ue significíll' a boa coadjuva- idade, teve lugar a maior maré observada durante a minha
ção, que me prestaram o'este trabalho o illm. sr. comman- estada no Maranbão; afirmou-me mesmo um pratico do lo·
dante do brigue-escuna Tone/era, o lO tenente d'al'mada gar nunca ter visto mail)r nos 23 annos que habita\'a essa
Manoel Carneiro da Rocha e o piloto do mesmo vaso de cidade. N'esse dia a sonda marcou no ancoradouro do To
guerra o sr. J. A. Coelho. .. ne!ero 14 pés na baixamar e 37 pés na preamar; o que cor·

Curvas de preamar e baixamar.-Na estampa das HS responde á uma oscillâção de 23 ou de 7m,010.
curvas de maré do porto do Maranhão acham-se tambem fi- A escala de marés do dique marcava 4,m,50 á bora da
guradas as curvas de preamar e de baixamal' durante os 15 preamar, 8 da manhã.
dias de observações. As 6 linbas de preamar e baixamal' d'agoas vivas de equi·

No traçado d'estas duas cÔrYas, os dias da lua servirão noxio, d'agoas vivas ordinarias, e d'agoas mortas, indispon·
de abscissas, e as alturas da preamar e da baisamar de 01'- saveis para o estudo dos projectos dos obras h)'draulic3&
denadas para as curvas respectivas. Oeixo das abscissas p:.lS- dos portos de grandes marés, devem ser deduzidas da me·
sa, como nos desenhos de todas as outras curvas, pelo O dia de um grande numero ele ObSel'\'açÕes feitas, e cuidado·
da escala das marés, que foi estabelecida no diqne.' samente registadas durante muitos armas. Taes dados falo

Do estudo das curvas de preamar e baixam:.lr se deduz tam absolutamente para o porto do Maranhão; não só nun·
que: durante os 15 dias de observação, a maior oscillação ca se havia determinado as suas CC1rva!' de mí.lI'é, como alé
da maré foi de 5m, 70=18,70 pés ioglezes, e que este maxi- se nota grande divergencia entre os valores da oscillação da
mam teve logar no dia ,180 da lua, 22 de junbo de '18M. maré, dados nos guias dos navegantes.

A menor oscillação da maré l/este pr:,riodo foi de As linbas adoptadas para a redacção do projecto do di·
4m,22=f3,B4 e correspondeu ao 26° dia 'da loa, 30 de ju- que devem, pois, ser consideradas como pro"isorias. Cum·
nbo de i8M. pre estabelecer quanto antes observações regulares e per·

A màis alta preamar teve lugar no dia 170 e 18° da lua manentes sobre o movimento das marés aOm de que' e poso
(21 e 22 de junho) e subia 'a 3'",80 acima do O da escala sa fj'xar a verdadeira posição d'estas linhas, que são ioqne·
das marés, situado a 4'",325 abaixo do ponto, que servia tionavelm"ente ,llm dos d:.ldos mais neces,arios p:.lr:.l c po·
de origem ao nivelamento. der bem projectar e executar- as obras bydl'aulicas necessa·

'No projecto do dique adoptou-se este nivel, que corres- rias ao porto do Maranhão.
pondente fi cota (om,525) para o nivel da preamar de agnas Cu'rIJas de maré lheo'r:icas pafa os dias de maxima ede
\'ivas ordinarias. ~ rninúna ascilla~ào.-Somenle para servirem dl~ termos de

A baixamar mais considerave} teve lugar no dia ~IO da comparação foram comprebendidas no quadro das 15 curo
Illa (25 de junbo), il maré desceu 2mabaixo do zero da es- vas de maré-obtidas pela obsel'\'a\,ão dll:.l, curr:) theori·
cala do dique on á cota (6m,32õ). Cí.lS, traçadas segundo a lei de Laplace, para os <lias 18°e

Tomou-se este nivel para o da baixamar d'agoas viva 2Go da lua. nos qULles tirer:.lrn lugar, durante o periodo
orclinarias.' das observações, a maior e a menor oscillação.

A menor preamar teve lugar nos dias 24°, 25" da loa Segundo a lei de Laplace, a maré em sua marcha as·
(28 e 29 de junho): n'estes dons dias :I maré só sulJio 3 ccndente o descendente banha, em tempos igoaes, arcos
metro" acima do zero da escala ou á cota (1 rn,325) do ni- iguaes de uma' circnmferencia cnjo diametro é igual ti mal'B
velamento. ' ." tolal.

\

Adoptou-se este nivel para o de preamar d'agllas mortas Denomina-sl": mare total a semi-somma das alturas de
ordioari:.ls. duas preamares consecutivas acima da !Jaixamar interme·

Quanto ao nivel- da preamar d'ago:.ls vivas do equinoxio diaria.
as maiores marés das luas cbeias de agosto e de setembro, Para traçar-se, portanto, a curva tbeorica ela maré para
correspondentes ao segundo equinoxio do anilO, cbegaram om certo diLl, deve-se descrever sobre uma linba verlieal,
a 4,m,50 acim:.l do zero da escala· de marés do dique, ou a representando a grandeza da u13ré tattll, come diametro,
CO!:.I (om,17v) do nivelamento. uma serni-cirwnferencia, que se devido em tantas [h1rles

Cumpro aqui observar que no equinoxio de setembro ro- quantas foram o numero de bor:.ls qoe a maré gastou em
ram as marés da lua cheia, que mais se elevaram. :.lO p~s- subir. Numeram-se os pautas de divisão da scmi·circurnre·
so que as marés das luas novas pouco eXQ.tderam ás ma- rencia em rel'lção ás horas re 'pectiva ; a altUl'3 ~Ie cada um
rés c1'agoas viví.lS ordín:lrias. Informaram-me os pratico dO d'elles tlcima oa horizontal, qlle passa pela extremidade in·
porto que no equinoxio de março dá-se o contrario, e que rerior do diametro, dá precisamente a ordenada do ponto
são as marés da::. loa:; novas que mais se' elevam. Na Pa- respectivo da CUl''':.I tbeorica de maré.,
rahJ'ba e no Cabedello affirmararn·me que acontecia a mes- Foi d esse modo que foram traçadas as chias cOI'\'as theo·
ma cousa. ricas, tendo-se somente a notar qoe, na falta das :.Iltm'as de

Na falta ue dados mais [JositÍ"os, deduzidos de observa- duas preama,'es con ocuti\'as, por terem sido as obsel'l'a·
çõe feitas e regi5ta las durante anóos, tomou-se o ni\o'el da ções feitas somente das 6 d:.l manhã ás 6 da tarde, tomou·
preamar d'agoas vivas do equinoxio na cota (001 ,200) do ni- se para maré Lotai simplesmente a grandeza da oscillação
velamento, e symetrkamente o nivel da baixamar d'agoas da maré 00 uia respectivo.
de equinoxio na cota (7 m,050), Para mais fllcililar as comparações, consel'l'oiJ-se p~ra as.,
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curvas Lheoricas o systema de contar separadamenLe nos (1m muito acreditado RoLeiro da costa do norLe do Brasil,
sentidos positivo e negaLivo ClS alturas acima e abaixo do a varra do Maranhão nào tem variado, nem em largura
zero da escala <.le marés do dique. nem em p'rofundt'dade, durante os 50 annos que por eUa

É por certo bem digno de nota quanto as duas curvas navega; que tão somente no inverno diwanJe as g1'andes
Iheoricas se approximllm das curvas de milré, deduzidas aguas a 1Jro{undidarle da úarra augmenta de um a dous
pela observação directa ela escala estabelecida junto ii en- pés, '/.ioltctnr!o porem ao esta'lo anterior nos mezes de secca.
Irada do diqne do Maranhão. Affirmou-me mais que o ponJo, em que pela reducção

ti barra do porIa do Maranhão tem sensivelmente r,on- da sonda Linha eu enconLrado tão somente 9,340 pés ingle
senado a meSrJlC6 profundidade desde 1826 até 1864.-A zes ou 2m,8!{.7 d'agua, ficava fóra do canal da barra, que
carta do parLo do Maranhão do barão Roussin, levantada seguiam 05 navios de grande calado; que precisamente nes
em 1826, dá para a menol' profundidade do c.anal de entra- La linha tinba nunca menos de 14 pés, mesmo na baixamar
da do parLo do MaranlJão, 10 pés francezes, ou 3,250 me- tl aguas vivas de equinoxio, reforçando a sua asserção com
Iros, tendo sido essa sonda reduzida á mais 'baixct maré o facLo de ter por muitas vezes entrado livremente, em taes
observada. marés, com os paquetes O.1jrJpoc/c e Cntzeiro do Sul calan-

A carta de Tardy de Montravel, levantada em 18(c.6, dá do ·12 a 13 pés.
para a menor profundidade do canal de entrada da barra Suppondo mesmo que a profundidade da barra do Mara
do Maranhão !{.IO,OO, sendo tambem essa sondaJeduzida ao nlJão por mim deten;lJinada, menor do quê as dadas pelo
nivel da mais úaixa maré obse1·uada. barão Roussin e Tardy de Monlr~vel, é a verdadeira, cbe-

Se não escnpou algum erro nas sonuagens e nos caleu- ga-se á mui notavel conclusão de que pela barra do porto
los dos uous disLioc~os lJydrographos que acabo de citar, tio Maranhão, considerado desde 1817 em ruinas, podem
e se ambos .tomaram o ITlesmo plano para a redllccão das livremente entrar:
suas sondas, a úaf1'a do ilJaranhão, em luga'r de se {Jvst1'uir Em baixêlmar d'aguas vivas do equinoxio, ·navios até 9
nos iO anliOs decon'ülos de 1826 a, 1846, augmentolt de pés inglezes de calado.
profundidade de 010 ,750, ou de mais de 21Jés in!Jlezes e 5 Em 1.Jaixamar d'aguas vivas ordioarias, navios até H pés
pollegadas. inglczes de calado como o~ paquetes O.~apock e Cruzeiro do'

Na manhã do (lia 7 de olltuuro de '1864, pl'oc'edi, I:om Sul em meia carga.
oi1lm. sr. commandante do fone1ero e o .JO tenente Manoel Em baixamar d'aguas mortas, navios de -fq, pés de cala
Carneiro da Ro~ha, e. au. iliaDo pelo sr. piloLo J. A. Coelho. tio, como os dOL1S paquetes acima ciLadas em plena carga,
que, a bordo do Tone/era, sondava de 5 em 5 mioutos, a a fragata a vapor Amazonas, eLc., etc.
uma sonuagem geral <.lo canal de enLrada do parLo do Ma- Em preamar (]'aguas mortas, navios até 28 pés de calado,
ranhão de.de o ancoradouro do J:onelero aLé muito alem isto é, galeras de 1,000 toneladas, os paqoetes transaLlao
da barra, em lugares anue mesmo em baixamar de agua ticos francezes Aavarre, 6'u1'enne e Est1'emadu1'e que Cll

I'il'as ue equinoxio ba a profundidade de 82 pésingleze. Iam 510,1-1=16,72 pés e até niíos tle linba como a 1\ apo-
No ponLo menos profundo ua barra, situado ellLre o forte Leon de 99 peça, que cala 27 pés e 2 pallegadas,

de Santo AnLonio c o banco de Minerva, foi determinado, Em preamar c1'aguas "ivas ordinarias e em preamar d'a
pela ob ervação e pelo calculo de reducção das sonuas, que guas vi\'a~ do equiooxlO poderiam entrar os maiores navio,
deve Im'er: que se tem construido, sem exceptuar aproprio Leuia-

Pés inglczós. Molros. t!tal! ou Greaf-Eas(ern que cala 30 pés em plena carga, por
Em baixamar de agoas viva de equinoxio 9,3W 2,84.7 is,so que, em preamar c1'aguas vivas do equinoxio, ba na
Em baixamill' de agua~ vivas ordinarias " '11,720 3,581 barra do ~laranbão a extraordinaria profundidade de 33,127
Em uaixamar ele agua morta " '15,000 4,581 pés inglezes: Wm,090 II
Em preamar de agu~s mortas........ 28,124, 8,581 - As'im bouvesse no interior do porto ancoradouros, na-
Em preamal' ue aguas vivas orclinarias... 30,7DO 9,381 Luraes ou artitiel3es, em que podessem com segurança e--
Em preamar <.le aguns vivas de equinoxio 33,127 10,090 tal' navios de Laos dimensões.

Se o barão Roussin tomou para plano de comp:lração na Ha comtudo, apezal' ele ainda não se ter feiLo uma só
reduccão da sondagens o men plano de baixamar de equi- obra d'arte para melborar as condições naturaes do porto
noxio, a barra do JJarct11hãO, nos 38 annos decor1'idos de do Mal'anbão, ancoradouros feitos e conservados pela natu
1826 a1864, so se oústrtâo de 010 ,403, Ott de menos de 2 reza, e por eUa tão somente, capazes de conter corveta
palmos brasileiros! . . . de guerra, como a Bahiana, e galel'as de DOO Lonel das,

Se porem, como é mai provavel, o plano de compara- como as que frequenLam esse porto.
~o, de que se serviLl o illustre llydrographo para a reduc- Se as pessoas, que dão o porto do Maranbão como irre
ção das suas sonuas foi o... lia baixamar cl'agLlas vivas ordina- mi sivelmenLe perdido, chegassem ao Havre durante a va
rias, siLuado na altura que provisol'iamente adopLei, a úar- sante, e que, tendo saltado na jeteé du 1\ ord, fossem logo
ra do 1JOrto do lUarctnhi'lo, em ht!Ja1' 'de se ter oústruido á 31fandega despacfuar sua bagagem, ficari3ill por oorLo aLto
de 1826 à 1864 se aprofundou de 0,m331 ou de pouco oitas, quando ao voltaI' vissem inteiramente a secco a barra
mais de palmo e meio. e o canal, comprehendido entre os doas molhes (jeLeés),
Aeslas considerações devo ainda accl'escentar qL1e, segun- pelo qual horas antes entrára faci(mente o paquete, em que

do o illm, sr. Joaquim Duarte de Sonsa e Aguiar, auLor de tinham viodo.
.moc. Vl. I-57.
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Se. desejanuo evitaI' a fetida exbalação e o triste aspecto to é urgente que a arte do engenbeiro inierce~a ~m favor
do anteporto do Havre em maré vazia, penetrassem na ci- desse porto, um dos mais bellos portos de grandes marés
dado pela rua de Paris, ° seu assombro chegaria ao aLlge de que tenho noticia.
quando, depois de ter percorrido uma grande extensão No Ani.1 a obstrocção marcha tambem rapidamente. Hal'ia
cressa elegante rua, chegassem á praça do theatro, e vissem ahi, l~O annos atrás, .um canal de 6 a 7 pés de profundi·
em frente d'esse bello edifieio uma grande bacia 0'0 lago dado, mesmo em baixamar, o qual se estendia desde o for·
artiücial, no qual tlLlctllando uescarregavam muito tranqriil- te de S. Luiz até a coIlina de N. S. dos Remedias; este ca·
lamente as suas mercadorias airosos clippers .americanos, nal fiea inteiramente a secco em maré vasia.
galeras inglezas e navios mereantes de todas as nações do Todas estas obserl'ações estão de accordo com as regras
mundo! d'a sciencia.

Provavelmente não se poderiam conter e perguntariam Não me parece 0pportuno fazer aqui longa disserlação
o que significava aquillo a um dos guardas da alfandeg:l, sobre as causas proval'eis de obstrucção do porto do Ma·
que junto ao cães estivesse inspeccionando () movimento das ranllão, oem mesmo descrever as experiencias e os estlldos,
mercadorias. ' que fiz a tal respeito: esse aS$umpto é sem dnvida mais

Elte lhe responderia logo que o objecto. de sna admira- propl'io de uma lJ'le1li.oria, destinada a uma aca_demia scien·
ção, que esse .mar artificial que nunca vasava, apezar de LiOca, do que de um Relatorio, que lleve concisam[>,nte res·
communicar com a Mancha, mar de tão grandes marés, era poneler à pergunla: Quaes as obras, ele quo necessita o por·
simplesmente «Le bassin á 110t du commerce,» e que como lo do Maranuão para s.ervir convenientemente ao commer·
elle h:lVia no Havre nada menos de cinco: Le bassin Vanban, cio e :i navégação?
Le Bassin Entrepát, Le Bassi'n de l'Eure, Le Bassin de 1,1 Direi. soment'e que a minha opinião a tal respeito aslá
Barre et le Bassio de la Floride I inteiramente de accorelo com a~ seguintes pala \Tas do pro·

Comprehenderiam então estes viajantes, que o que falta fessor Rankine, que as escreveu, tendo em consideração o
ao porto do lI1aranhão são bas~ins á /l't, Wet doclcs dos expendido no relataria da commi'são iogleza" encal'regada
ioglezes, e que quanto ao mais a natureza oavia eonceLliuo pelo parlameoto de estudêll: os portos de granrJes marés do
ao bello port,9 brasileiro de grandes marés, o que não dél'a Reino Unido, relatorio qlle pode ser considerarlo como a
nem ao Ha\To, nem a Dunkºrque, nem a Calais·, nem a Bou- synopse elos conhecimentos aetuaes a tal respeito.
logne, nem a Gravelines, nem a quási porto algum de gran- aThe tidal currents sweep alongo with them silt 01' mud,
aes marés do mundo: a and, gravei and other materiais: hence the ebbing tide

Uma }an:a que, W'In o menor auxilio do homem, se con- a tends to seour and <.leepen inlets, and tbe tlouing·ticle·lo
serva durante .50 annos sem alteração alguma, nem em «silt lhem up.
Im'gura, nem em 1}rof'undidade! E um ~llcomdott1'o na- «It ::lppenr,; that in shallow water there is á tenclency for
tu,-al, bem abrigado, lJOr meio do qual se lar, !la ires se- «tbe 110wing-tirle to become more rapid and iherefore 5L1'00'
culos o commercio do iJ/aranhão com o impe1'io do Brasil ager in its actioo than tbe cbbing-tide, unle s opposecl (não
e com todo o mundo! ase dá este caso com o Anil e com o. Bacanga, pequenos

A ObSt1'uCÇÜO do porto do illa1'a 11 hão tem tido lugar tão Hios só importantes no seu esteiro. isto é, na extensão a·
somente no anco1'C&douro anteri01', no leilo clos.1'ios Bacan- aque cbegam as marés) by a suffioienL1y strong fresh wa·
ga e Anil.-Nem a carta do barão Roussio, nem a carla de ater cllrgent; and bance the prevailing tendency of the tide,
Tarely de Montravel, nem mesmo a do almirantado i.nglez alilce of Lbe tide, like of the waves, is to cboke and 011 up
trazem as sondas tio interior do porto do Maranhão. ies~uaries, river-C'hannels and otber inlets, pecially 5ucb

Forç.oso foi recorrer :1 informações para porler jlllgar da aas are already shallow.»
marcba dos aterros ahi. Estas ultimas .palavras do professor Rankine servem tam-

A cidade do Maranbão fica situada entre o Bacanga e o hem para corroborar a opinião; que já emitti, «que curn·
Aoil. Os navios.'de grande calado ancoram qnasi sempre na apre providenciar quanto antes soure o melhoramr..nto do
embocadura do Bacanga, na parte lI'esse rio, comprehendi- «porto tIo Maranhão.»
da entro a .sua eonfluencia com o Aoil e a rampa de palacio. A obstrucção dos portos segue uma marcha extremarnen·

O di tincto pratico, Joaquim Duarte' de Souga Agü,iar af· te r:1pida, sobretudo nos ultimas annos: continuando-se no
firma, e com elle estiveram de acoordo todos os praticos, systcma actual de pequenas mel1idas, quando são oeCC5sa·
a que consnltei, que o grande banco, situado entre o Ta- rios meios energicos para se poder lotar com a natureza,
mancão e a praia llas Mercês, onde foi escolhido o tocaI estará em breve inteil'amelM aterrado o ancoradouro natu
par:l a constrncção do dique, ex.istia ba 40 anoos; havia r:ll do porto do MaranhTIo, e esse bello porto de grandés
porem, entro esse banco e a praia das Mercês, 11m canal, marés terá iofallivelmente a sorte de Aiglles Mortes, de
que mesmo na baixamar consen':lva 14 a H> pés ele agua, e Adria, de Rye, etc., etc., portos que abrigaram oolr'ora
servia portanto de ancoradoro aos n'avios de eommercio. esquadras. e nos quaes boje não pode aportar nem um os·
Esse canal fica hoje qUllsi a secco na baixam ar. caler ! .. ,

Assim, pois, so a barra cI,o Maranhão se tem conservado, () porto do illara.nhão necess'ita principalmente de docas.
quasi ioalteravel dnrante esse longo periodo, o aterro do ~-Nas tres proposições precedentes, slJmmariameote de·
Bacanga tem pelo contrario crescido ém uma proporção monstrndas, ficaram descriptas as pl'Íncipaes condições na·
espantosa (14 pés em 40 annos); esse facto demonstra quan- turaes do porto do MaranbTIo.
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Compre agora especificar as qbras e os trabalbos necessa· No Rio de Janeiro, porto de commercio que rivalisa com
rios para dar a esse porto o que só a arte do engenlJeiro os de primeira ordem da Europa, ainda não ha dóGas I...
pode dar, e 'para corrigir a nat~reza no seu trabal1J0 cons- «O contrahando nos seus ancoradouros, disse o cODselheiro
lanta de destruir'nos portos. de grnndes marés, o que d'an- ~Sampaio Vianna em seu relataria de i 806, a despeito de
leS fizóra. {I tão ~ran~e pessoal (291 empregados custando ao estado

Para' que um porto de grandes marés possa bem servir d36:587r$9H5), corre desempedi<.lo. u

3S nec.essidades do commercío e da navegay-ão é l1ccessario i, A. qnantos mUbares de contos não se elevará?
eindispcl1savel que elle possua (lóca . Presentemente todos os portos de commercio da Grã-

Demonstrado, como minnciosamente ficou, qoe o porlo Bretanha e da3 suas colonia§ tem dócas, mais ou menos
do A/aranhãO é um 1)01'(0 de g1'a'nrfes marés da me ma ca· grantliosas conforme a importancia do seu movimento com-
thegoria qne Dunkerque e o Ha\Te conclue-se immeuiatJ- mercial. _ '
mente: Em França foi Paris que primeiro construio dócas para

&Ql1~ a primeira e a mais urgente necessi(lade do porto a manutenção das mercauorias transportadas pelo Sena e
crio Maranhão é a construéção de dócas como possuem pelos canses; hoje poss em dócas os portos do Havre e de
cDunkerqu8 e o Havre e todos o~ portos de commercio de Marselha, e trata-se de "estender este importante beneficio
cgrandes marés.» a LOdos os portos de mar.

Oque é uma doca? As dócas' são sempre COlistrllidas e custeadas por compa-
Apalavra d6ca, do inglez dock, receptaclJlo, armazem, nbia " que se encarregam de todo o serviço relativo ao mo

deposito, significa presentemente não só uma ou mais baci- vimento e á conserv.ação das mercadorias.
as fechada, em communicação com o porto ext)3rior por As compaobias na Inglaterra conseguem por meio de snas
eelu a", munidas de suas respecti\'as comportas, ás quaes dócas, como bem resumia M. Flacbat em sua interessantll
o francezes chamam bassills cí /lol, bacias de nivel cons- Memoria sobre as dócas ~e Londres:
lante, como tambem os edificios e todos os maclJinismos -Dispensar o commercio de toda a \ igilancia, contabi
auxiliares, de tina dos ê:Í arm·nzenagem e á locomoção das lidadt:, e de toda a sorte de trabalhos materiaes, conce,'
mercadorills. nentes á recepção, a constJrvação, e á entrega das merca-

Sob o ponto de vista tecllnico, u\ma dóca é veruadeirq- darias.
monte um ancoradouro artillcia I, cercado dI? caes, de. te- -Dar aos negociantes warran(s 00 titulos, represf:'ntan
Iheiros (!langars, ope/l sherls) e de armazens, munidos dos tes tia. su:Js mercadorias, depositada3 Das dócas. Com os
illJparelhos, do mac!linismos e dos engenhos, mais propr'ios warrants podem os commerciantes fazer entrar as suas mer
para servir, eom a maior rapidez e economia, ;j locomoção, cadorias depositadas em transacções de venda e de empres
àmanutenção, o á percepçã@ dos direitos das mercadorias timo, sem necessidade de mo\'er as mercadoria, senão
(anto na 'importação como Da exportação. qoando ellas tem 'de mudar ele cidade ou de ser entregues

Sob o ponto de \~, ta commercial, urna tlóca é uma gran- ao consumu, nem mesmo de ter o in(;ommodo dé ir exa
de machina, custeada o posta em rno\'imeuto.por lima com- minai-as na dóca, por isso que :JS diversas amo tras das
panhia, qll(l tem por empi'er.a fazer, com o minimo, dispen- merc:.lL1orias depositadas se acham em exposição n'uma sala
dia de tempo e ele <.linbeiro, todas a operações de emb:Jr- no centro dg. commercio.
que, desembarque, armaz~nagem,. e d'encargos fiscaes <.las -Satisfazer pelos negociantes a todas as exigencia' do
mercadorias na sna passagem pelos portos de mar, de rios fisco, pagai' os direitos, rec.l[lmal' isenção de taxas para os
ou de Cêlnae . objectos -a\'ariados e ioutilisados durante a mgem, etc., etc.

Sob o ponto de vista fin:Jnceiro uma tlóca é de todo os -ExeclItiJr todas e sas operações em estabelecimento,
nleios con11ecidos o mais effiGaz e o mais economico para construidos com todas a condições nece sarias, afim de que
evitar °contrabando 00' portos.' Lactas as operaçõe3 de embarque, desembarque, pesagem,

Ainvenção ua dócas é inteiramente IJeviua à inglaterra. armazenagem, conferenciil, paga de direitos, etc. etc., sejam
Foi Lil'erpool a primeira cidade do mundo, que con '~ruio feitas com a maior ec.oBomia, com a maior regularidade c
uma doca; foi começada em.J7W e torminac1d em 1730. coni extraordio3ria rapidez.
~jra t.oohecic1a pela denominação ue Old Dock: foi model'- -Reduzi" ao minimum todas as despezas ele estadia dos
namente demolida pal'iI <.lar lugar' às novas construcções n8\'ios nos portos" e ele embarque e desembarque de U(l:.

d'esse eItraort1inario porto de mar. mercadorias.
Depois de Liverpool foi Londres a primeira ciLlaele que Verificou-so que em Londres a economia produzida pelas

construio dócas. d6cas u'io foi de menos-80 %.

Em {800 19ncetou-se a construcç50 das (lóca de Lonelres O' navios economisam principalmente pela diminuição do
(LanuDo Docks) e pouco depois, a 12 ue julho do mesmo tempo de est3dia no porto. Um navio de '1,000 toneladas
anno de 1800, lançou-se a primeira pedra das admirareis pódo desembarcar e armazenar todas as suas mércadorias
dócas das Indias Occidentaes (West. India Docks). em tres dias!'

Um inquerito, feito n'esta oCl.:asião tornou patente que -Dar ao fisco_ pela regularidade e simplificação do ser-
nos anoos de 1799, ,1800 e 0180'1, o contrabando 00 Tamisa, viço :JS melhores garantias para a percepçiio facil e ecopo
havia nLtiogido à colos, êll somma de 'Ii I:2~ I,500 ou (le mica dos direitos de alfandega.
11,173:üOOf~000 II -Obtel', emfim, em remuneraçãe- de tantos, de tão va-
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riados e inapreciaveis beneOcios, sommas sufficientes, não mazenagem e conservação das suas mercadorias, póde fazer
só para occorrer ás despezas .de custeio d'essas emrrezas com ella toda a sorte de transacções como se operasse com
colossaes, como ilinda para dar aos seus accionistas di\'i- qualquer outro valor de carteira.
dendos de mais de 10 % como obteve a companhia uas Dó- É por isso que os economistas dizem com razão, que os
cas dils Indias Ol,;cidentaes, (West India Ooeks), a~tes da negociantes de Londres e de todos os portoª- de Inglaterra,
construcção das dócas de Santa Catharina, (St. Catberine onde ha dócas, não necessitam de ter armazens nem todo
Docks), as quaes pela concorrencia fizeram baixar os divi- o pes oal preciso para a locomoção, para a ilrmazenagem, e
dendos a 5 % II para a guareln de snas mercaDorias. Todo o seu material,

Tal é sempre o bello resultado que PJoduz a pratica dos todo o seu pessoal consiste tão somente nos warrants, que
sãos principias da sciencia economica I traz na SUil carteira, nos ·seus livros de escript.l.l!,ação, e em

Para que urna dóca possa produzir tantos e tão variados alguns poucos empregauos para a cOIT6spondencia e paraa
beneficios <Í navegaçã'o, ao commercio e ao paiz, que a pos- contabi1ida~e.

sue, é necessario que n'ella se encontrem as disposições te- 3° Faculdade de depositar as mercadorias nas dócas sem
cbnicas e commerciaes que passo a resumir. prévia paga de direitos concedida pelGl govemo. É sornen·

Disposições technicas.-Eotre as diversas dis[losiçlies te- te quanLlo a mercadoria sahe da dóca .para ser remeltida
cbnicas, que deve reunir UlDa ·dóca sobresabem: para o interior do paiz, ou vendida para o consumo local,

1° Ancoradouros arti(jciaes ou bacias abertas, ou de nivel que tem lugar a percepção effecti\'a dos direitos.
constante (bassins á 11ot, wet docks) nos portos de grandes 4,0 Facnldae10 de vender por corretClgem e cm hasta pu·
marés, para a estadia dos navios durante as operações de blica as mercadorias exi tentes nas dócas quando a:sim o
carga e desca:-ga de sua::; mercadorias. , determinam seus possuidores.

2° Cáes construidos em torno das baciils nil profundidade f)0 Um escriptorio central, situado no l.Jairro commel'cial
necessaria para poderem ser abordados pelos navios ue da cidade, para servir á exbibiç5u d3s anlostl'as das merca·
maior calado, que tem de entrar na dóca,. e munidos ele dorias armazenadils nas dócas, ás transacções dos wal'l'aQfs,
.guindastes, quasi sempre bydrilulilios (bydraulic cranes., c em geral, a todas ás trllnsacções concernentes ás docas,
grues hydranliques) para o embarC{lle e desembarque das e ás merc.adoria" n'ellas elepositadils.
mercadorias. . . Nos portos anele n50 ha dóca" em condições de preen·

3° Vias ferreas para o transporte das mercadoriils, esta· cher todos os requisitos acima mellcionatlos, os negociantes
belecidas por todo o perimetro dos cáes, e ligadas por em grosso necessitam ter:
meio de ramaes especiaes com os caminbos de ferró, qne 1° Armazeus, qne são qllasi sempre os pavimcntos ter,
communicam o porto de mar com os. centros commerciac:. reos das suas casas de habitação, e que não tem portanto
dOJinterior do paiz. I' as con'dições tcchnicas necessarias para que I o movimento

4,0 Telheiros (hangars; open sheds) onde são ordioaria- elas mercadorias possa ser feito com ordem. rapidez, c eco
mente pesadas e conferidas as mercadorias tanto pal'a o pa- nomia que se admira nas dócas. Esses élr1l1aZens ora são
gamento dos direitos d'alfandega, com para o das taxas, ·quP. muito acanhados, ora por demais vastos; algumas \tOzes es·
percebe a companbia concessionaria das dócas. tão quasi vasios; o'outl"lS regorgitam de- mercadorias; no

5° Grandes 'edificios para armazenagem das mercadorias, emtanto as despezas com o aluguel dos armazens e com os
quasi sempre construidos tão somente de materiaes incom- salarios dos empregados são sempre as mesmas.
bustiveis. Quando ha dócas o negociante paga em proporç50 das

6° Uma muralba, que circula e fecba toda a dóca, redu- mercadorias o'ellas depositadas: a verba armazenagem varia
zindo assim a um recinto inteiramente isolado das cons- portanto, como é de razão, com a acti"idade das transac·
trucções urbanas afim de evitar o contrabando e o incendio. ções commerciaes.

Disposições commel'ciaes.-l· Uma administrilção central, Pelo seu lado o Estado, nos portos onde não !la dócas,
qllasi sempre a directoria da companhia'concessionaria' da necessita tcr t<Jmbem uma alfandega, que deve reunir mais
dóca, que se encarrega de fazer por conta dos negociantes, ou menos as l:ondições d.e-uma dóca; sua construcção e o
toda,s as operações de alfandega, e tuclo o que exige o mo- seu custeio sahem infallivelmente muito mais caros do que
"imento e a armazenagem das mercadorias nos portos de se fossem feitos por uma c.ompanhia; o que obriga áeJevar
mal'. as t;)xas de armazenagem com grave detrimento do com·

2° Um systema de 'Wal'ranfs e de emprestimos sobre mercio e de todo o paiz.
consignação, A construcç,ão ele dócils no MaranhTIo p.or uma companbia

O 'Warmnt é um certificado, dado pela companhia da do- economisará ao Estado, certo e immediatameote, o dispen
ca ao negociante, no qllal vem declaradas a quantidade e a dia de algumils centenas de contos de reis, que terá irre·
qúalidade da mercadoria ar,mazeoada na dóca. . mfssivelmente de gastar ~m breve' com a constracção de

O warrant traz o numero da amostra de cada mercado- uma noya alfandega: a que existe, alem de muito inconl'e
ria armazenada; essa amostra é tomada com certas formilli- nientemente situada, está em tal estado de ruinas, que mui
dades ao entrar a mercadoria na dóca, e depois remettida tos compartimentos ficélm inutilisados~por sei' perigoso cal·
á uma sala especial no centro do commercio. local' abi mesmo ClS mercadorias mais leves.

O wa'1'1"ant é legalmente transmissivel paI' endosso, de 2°-Um pessoal de serviço para effectoar as operaç.ães
sorte que o negociante, II\Te de todos os cuidados de ar- de armazenagem e de mo\'imeoto das mercadorias.
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Esse pessoal é ora excessiro, ora escasso, sempre inca- que mail) embar~ça aos que estão encarregados desse ser
paz de fazer o serviço com a prestes~, com a regularidade, viço, é saber onde poderão sef sem inconveniente depo
llue se admiram nos empregados das dócas, que passam a sitadas as areias, extra!lidas dos bancos peli.1 nova barca de
vidi) executando constantemente essas operações-um entre dragar~ ou de rocegar,
os innumeraveis exemplos dos bellos resulti.1dos da appli- Alel1io da oxcavação pim augmentar a extensão do anle
cação da grande lei economica da divisão e da subdivisão porto do Maranhão, e para aprofundar os canaes ele accesso
do trabalho I para as dócas-cumprid tamuem aLtender ,I outras cansas,

3° Grande num'ero de caixeiros para dirigirem o embar- que concorrem parcialmente para obstrucção do parlo.
que e o desembarque das mereadorias, para agenciarem Em primeiro Ingar convirá revestil' com fachinas, com
compras, rendas, depositas, etc. etc. Todo esse pessolll cáes de ma eira, ou de pedra solta em furte talude, certas
funcciofla as mais das vezes fóra das vis,tas do negoci~nte barreiras que ão cOr!'oidas pela acção das vagas, sobretudo
com gríl\'o detrimento de seus interesses quançlo não mos- nas marés cheias. Entre ellas sobresabem a ponta lle S.
mo de sua reputação I Francisco na embocadura do Anil, a ribanceira do Anjo da

Alem de todos- esses inconvenientes, que forçosamente Guarda, na margem esquerda do Bacanga, e [I ribanceira,
resultam desse obsoleto systema de commerc.iar, ficam os sobre a qual està construido o hospital militar, na margem
negociantes sujeitos aos rbcos de e,xtravio, forto e incendio, direita deste ultimo rio. o

immobilisam nm oapital extraordinario por falta dewarrants, Verdadeiramente a natoreza da obra, que se .c)everá exe
gastam immenso e precioso tempo para fazer transacções, cotar na ponta de São FrancisGo, depende lambem do plano
que as dócas reduziriam a simples endossos, e limitam-se geral do melhoramento do porto do Maranhão, que a com
portanto a fazer no anno muito menos commercio e a ter panhia do porto e das dócas do Maranbao propozer e fôr
em conseqoencia moita menos luct'os. - approvaclo pelo go\'eroo imperial.

Essas ditIlculdades reflectem por outro lado fatalmente Talvez julgue a companbia preferivel em lugar de fazer
sobre os consomiuores, isto é, sobre todo o paiz. O nego- ahi um simples r8\'estimento, construir um cáes sobre a
cianle tem forçosamente, por cau-a do numero restricto de linba ele bai~amar de agoas vivas orclinarias, e aterrar toda
Iransacões, de augmentar o pl'eço ás mercadorias, de modo a zona, comprebenrlida entre essa linba e a colina de S.
que elle possa cobrir todas as despezas de pessoal, de ar- Francisco, em uma largura qoasi sempre· soperior a 50
mazens, de transportes muitas rezes em sentiJos oppostos, metl'OS, de mario a crear um terreno nas melbores condi
quasi sempre a br~ços ou em vehiculos improprias, pre- ções para a cOlJstrocção de depositas de carvão âe pedra
juizos adventicios, etc. etc,; e deixar ainda uma larga mar- e dos generos destinados a serem reembarcados para con
gem para dar o rendimento do seu capital immobilisado e summo dos navios, ou para serem enviados por via Iluvial
comprometlido e remuneraI' o seu proprio tl'aballJo. ás Gidades do interior da provincia do Maranhão.

Amercadoria cara importa, como comequençia imrnedi- Seria tah'ez tambem conveniente, ql1e o goreroo impc-
ata, menos numero de compras e de vendas, frouxidão no rial reservasse;) parte dos terrenos, <lssim artifieialqlente
commercio, diminuiç,ão na procura dos gcneros do paiz, de- Formados, mais proxima ao Forte é1e Santo Antonio, ou
w1dencia de agricultura e de totlas as indnstrias, baixa dos melbor, ao Igarapé da Janseo, afim de ahi estabelecer o
salarios, e como consequencia Bnal·-a miseria gerlll-o novo edific-io da capitania do porto, cujo local é desde mui
panperismo. to com jl1sta razão pedido para a constrl1cção do novo edi-

l

Taes são tambem sempre as funestas consequencins do ficio da alfandega, e terá d.e lhe ser desLinado, se, com
menospreçQ aos sãos pfincipios da sciencia economica! mais vantagem para a pro\'incia do Maranhão, e para todo
cL'erreur e t la cause de la misére des hommes.» o imperio, não fôr essa bella localidade concedida á com:

Pl'ot'idencias l1eces3a1'ias á cnnservaçcio do lJ01°to do .lI1a- panbia para a construcção da primeira dóca do Maranhão.
rallhào.-Se, como é de esperar, a construcção e a explo- Na nova sl'tuação, que acabo de indicar, ficaria a capita
ração das dócas do Maranhão e de toLlas as outras obras nia elo porto perfeitamente collocada para as funcções que
lIecessarias para collocar este bel lo porto nas condições do tem de preencber: na proximidade da barra, para prestar
parlas de commercio de grandes marés da Europa, forem soccorros marítimos; dominando a entrada e o ancoradou-.
conliadas a uma companhia, ml1ito convirá qne e.lla fiql1e 1'0 do porto, que lhe cumpre policiar, sem por outro lado
lambem encarregada de melhorar as condições naturaes des- occupar no littoral da cidade um local precioso, em excel
le POltO por meio de barcas de excavacão e dos antros lentes condições de poder seI' melbor aproveitado para a
proces os, que para tal fim são empregados pelos engenbei- construcção de dócas, e de qutros estabelecimentos mariti-
ros hydraulicos. mo-commerciaes.
Eses trabalbos dê excavação não podem ser c,onvenien- Fixaçüo das dunas ela Ponta da a1'eia.-A barra do Ma-

lemente executados senão de conformidade com um plano ranhão é limitada do lado direito pela Ponta d'Areia, em
geral de melhoramento no porto do Maranhão, no qual fi- cuja extremidade foi construido o pequeno forte de SantO'
gurom em primeiro lugar as rlócas, que serão precisas para Antonio. Ha abi dunas ou comoros de areia em mo\'imento,
salisfazer ao mOvimento commercial, actual e futuro, desse que, impellidas pelos 'entos reinantes de NE, invadem cons
porto. Lantemente o Forte de Santo Antonio, que estaria de ba mui-

De outro modo acontecerá sempre o que se dá boje, que to enterrado se não se tivesse o cuidado de romovel-as con
na questão de excavação do porto do Maranhão a solução linuamente ~as quaes a grande quantidade, que não edeti-
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da Bm sua marcha pelo Forte, passa a ponta, e se precipita A assembléa geral resolve:
no canal da barra. Art. {O' Fica o govern.o autorisado a contractar com uma

Conviria fixar e..ssas dunas para tlestruir essa causa de companhia o melhoramento e a ('onservaçTIo do porto do
obstrucção do porto do Maranbão. 'Maranbão, a constrncção de llma dóca no local da capitania

Segundo informações coIbidas no Maranhão e na4Paraby- do porto, e a conclusão do dique das Mercês, ·podendocon.
ba da Norte, e observações por mim mesmo feitas nos ceder-lhe os seguintes' favores:
areaes ela Ponta do Matto, os vegetaes'que mais resistem ás iOGarantia de juros de nO/o durante 30 annos até oca·
areias movediças e portanto mais proprios para fixai-as, são: pital 2,OOO:OOO~~OOO. .

1°-0 Goajarà, planta de 4 a n palmos de altura, folhas 2° Usufructo durante nO annos do terreno e dos edificios
grossa<;, quasi elliptieas, verdes, brilhantes e rijas, frnctos da capitania do porto.
cobertos por uma pellicula roxa, com polpa branca levemen· 3~ Usufructo tambem durante nO annos do terreno. cdo
te assucarada: semente elipsoitlica coberta por uma caSC:l material destinado á constrLleção elo dique das Mercês.
fraca, de côr branca e desligada do envolucro. 4° Isenç.ão de direitos de ancoragem aos navios, que CII-

Esta 'plauta estende-se a muitas braças da raiz; não ba trarem no port.o do Maranhão: est; isenção só terá, lugar
secca que a faça morrer. depois de terminada a tlóca da companbia, afim de que não

2°-A salsa da praia, planta sarmentosa, dá grandes se- paguem os navios simultaneamente esse direito ao goremo
mentes, as folb~s e as hastes contem um sueco leitoso ele e á companhia.
cheiro nauseabundo. . nO A percepção de direitos dos navios que se utilisarem

3°-0 Capim·gramma da praia, tem as folhas exc.essiva- das su~s obras, segundo a seguinte tarifa~ que sorri redu·
mente rijas, e adquire palmo a palmo e meio de a1turil. zída logo qne a renda liqnida da companhia excêder de

4,°-A Gllarajllba, arbusto que chega- a ter duas braças i2 0J0:
de altura; cresce e ,resiste perfeitamente na areia sob o sol 'I~OOO por tonelada da arqueação dos navios ql]e cntra·
mais ardente, rem no porto do Maranhão.

nO-A Caroincula', planta sarmentosa, com sementes coo .2 % do valor de qualquer genero de expor tação pelo
bertas por uma casca de côr ora azulada ora cinzenta cla- eml~arque na sua dóca, nos seus céies e nas suas pontes e
ra. Sorvem-se no Norte de suas sementes para marcas de pela armazenagem até 30 dias.
jog3r. 2 % do valor de qualquer genero de impOrLaçJO pelo

6°-Ôs euqneiros, os-CajHeiros, os Muricis que crescem desembarque nas suas dócas, nos seus cães, e na' sua' pODo
e fructificam prodigiosamente no litoral das províncias do tes, e armazem até 30 dias.
Norte.' Pela armazenagem, nlem dos 30 )Ji~s concedidos, 20 reis

Possuo uma collecção de seme·ntes de Gl1ajaró, Salsa da por semana e por dezena de kilogrnmmas de mercadorias
praia, Carninctll~, etc., etc., das qnaes e tou prompto a for- nacionaes e wq reis por semana e por dezena de kilogl'am·
necer amostras aos engenheiros que forem encarregados mas de rnercadorins estrangeiras.
do interessante trnpalho de Oxar as dunas do Maranbão, ou De joia e de estadia dos navios no diqae das Mercês as
de ontra qoalquer provincia do norte do imperia. t.axas. da actoal tarifa do dique d'a iiba das Cobrns (dique

Creio que com o em[)l'ego siml1ltaneo dessas plantações imperial).
e de revestimentos de facilinas, se poderá fixar as dunas Art. 2° O governo resenar-se-ha o dil'€ito de resgatar o
da Ponta da Areia, tanto mais que .etlas não são rnuim con- privilegio da companhia, W annos depois de inaugul'auo o
sideraveis. seu s!'lr\'iço: ficarão pertencendo ao governo depois de 50

Entre a Ponta da Areia e S. Marcos encontrnm-se alguns annos todas as obras fdtas pela companhia dentro da cifr~

bancos de argila, que se poderia misturar com a areia e do capital garantido,
facilitar assim o crescimento da vegetação e portanto a 0- Paço da c,<Jmara dos deputados, 17 de setembro de 1867.
xação das drlOas. -Isidoro Jallsen Peí·cil'a.-SinMl.-.L O. Gomes de Gas·

No intuito de bem estodar esta importante questão, isi· tro.-ili. B. Fonlel1cllc.-Bel(ol't Duarte.
tei dnraute esta minba estada em França alguns trabalhos Este projecto depois de discutido foi approvado, c os
de fixação tle donas, principalmente os da embocadura do drs. RdJooças e Roxo aotorisados a encorporar ullla ~om'

Aclo.ur, nas. visinhanças de BaYQnne, e os da Pointe cle Gra- panhia para a construção das dócas. .
"e, na embocadora do Gironda, ilo Bas Medoc. Ti\'e ahi Ainda o referido engenheiro André Rebouçns no rolheto
occnsião de verillear qoe s~ se obtinham alguns resultados intitulado Melhoramento do Porto do ltlaranhâo disse ose·
uotaveis com, a plantação em grande escala de pinlleiros, g'uinte: .
que ao me mo tempo forneciam resina, lenha e made~ra «Orgaíúsaçilo da c'J1npanhi'a do porto c das docas dó
de construcção, e compensa\'ão assim as despezas de plan- Manll1hüo.-Commercio di) IIlaranhão no exercicio de 1865

·tação, conservação e gu::rdas dessas floreslas. -1866.
Para as dunas do norte do' imperio os Coqueiros e os Exportação para os paizec. estrangeiros.. 6,1 83:000aOoo

Cajueiros poLlerão faier com vantagem as vezes dos pinhei- Im'podação elos paizes estrallgeiros . . . .. 2,.D47:0001~OOO

ros empregados em França.» _ Exportação por cabotagem.. . . . . . . . . . .. 1,l~'19;0008000

N:l camal'a dos srs. deputados geraes foi ôpresentado em Importação por cabotagem , . . . . .. 1,3Id:000~OOO
1867, sob n.195, o seguinte projecto, Movimento commerci:ll "'iT;8i)~Eõ-6'õ~ooõ
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Exercício de '1863-{86,~. de todos os proàllctos tropicaes; minas de ouro em Mara-
E.~portnção para os paizes estrangeiros.. 7,24,7:000aOOO cassllmé, no Pindaré, no Gurupy, no Tllry-assú; minas de
Importação dos paizes estrangeiros. . . .. 5,Oü4:000~900cobre na ChapaQ3 e no Alto·Pindaré;' minas de ferro nas ser
Exportação por· C'ab()tagem.. '. . . . . . . . . .. {,295:000aOOO ras de Tocantins e Pastos-Bons; de carv.ão de pedra no Co
Importação por cabotagem..-. . . . . . . . .•. 1,389:000aOoQ dó, Je .marmore, cakareos e argilas em um grande nnmero
Movimento commercial. -f(99K:õoodboo de pontos da provincia.

(Dados e'tatisticos collegidos pelo dr. Sebastião Ferreira Desd~ i825 que não 'Se faz 'l'ecenceamento no Maranbão;
Soares, e publicados pelo ministel'lo da agricultura.) computa-se em muito mais de 500 mil o numero dos seus

Primeiro llrti:Jo.-Considerações geraes.-A provincia hilbitantes. .
do Marnnh~o occupa o va"sto territorio de vinte mil leguas O numero dos escravos, em consequencia da extraordi
quadradas, limitado pelo Oceano ALlantico, pelo rio Pama- naria venda que d'elles se tem feito desde '1846, presente
hyba, pelQ rio Manoel Alves G'raode, confluente do Tocan- mente não é avultado, parte importante da coltura do al
tins, paI' este grande rio e pelo Gurupy. . godão felizmente já é feita por braços livres e pai' peque-

Um canal que ligasse as cabecoiras dos rios Manoel AI- nos agricultores.
I'es Granue e ParnJbyba, reduziria esta província a uma l
grande ilha, tenJo bem proximamente a forma de um gi-
ganlesco trllpezio, cuja maior diagonal da foz do Gllrupy ao O porto da cidade de S. Luiz do Maranbão é formado
limite da provincia sobre o Pamahyba mederia 186 leguas, pelo esteiro dos rios Anil e Bacangél.
ea menor da confiuencia do Aragoayà no Torautin$ a bar- o ancoradouro em que de preferencia descarregam os
ra do ParnalJyba i40 leguas. navios mercantes, pertence propriamente ao rio Bacanga; o

Olado d'esse trapezio, bnnhall0 pelo oceano, isto é a li· leito do Anil se tem por' tal modo obstruido, que já não
nha reGta que circumscrc\tJ a costa maritima d'esta provin- póde manter a nado os na·\'ios durante a baix.a-mar.
uia, lem '1'18 leguns de extensão. O porto do Maranhão e o porto de maiores 'marés do

Qua i exactamente no meio d'e~se lado acha-se, como se imperio; a asei Ilação é:
engastada no littoral. a ilha de S. Luiz do Maranhão. m. po•.

De fprma quasi triangular tem esta ilha o sen lado me- Nas l!larés de aguas mortas de, .... , . . .. 4,00 13, 124,
nor banhado pelo oceano ao [lasso que o vertice opposto Nas marés ele agoas vivas úrdlOarias de ... 5,800 '19',030
penetra profundamente no continente. Nas marés de aguas vivas de equinolio de. 7,250 23', 787

Ao norte e ao sul separam a ilha do continente as duas Pelo systema de classificação, adoptado pelos engeohei-
bahias de S. Marcos c ele S. José. ros francezes, o porto do Mj!ranhão pertence á catbegoria

Quatro grandes rios, o Munim, o Ilapecurú, o Mearim e dos portos de grandes marés, e fica situado entre os por-
oPindaré, depois de terem fert-ilisado a mór' parte do ter- 'tos do Havre, de Dunkerque e de Liverpool.
rilorio da provincia, e tra~,ado com seus innomeros conflu- No Havre a maré cresce:
entes uma rede infinita, vem se I~nçar no uceano, convel'- m. pó•.

gindo para ~ ilha de S. Loiz, que fica a~sim situada em re- Nas marés de aguas mortas ~e 3,810 '12,500
lação a elles como se fôra a c tação central· de uma grande ~as mal'és ele agoas vivas ordinarias de 0,705 22,000
rede ~e caminhos de ferro, aos quaes esses quatro magni- Em Dunkerqlle, ~egundo ouser\'ações precisas do enge-
ficos rios servissem de troncos principaes. nheiro Plocq, a maré se eleva:

Disposiç:io topographiL:LI essa admira\'el e excepcional, -. m. pés. . poli.

que, me mo n e ta terra de maravilhas naturaes, só é-elce- Nas marés de aguas mortas de '.: 3,200 tO-5,"98
dida pelo que osteota, sem rival no mundo, na sua embo- Nas marés de a'guas vivas ordinarias de. 5,450 18'-Q,"56
caduJ'a, o portentoso Amazonas I Nas marés'de aguas ~ivas do eqD:inoxio -de 7,'150 23'-5, '~9

Ailba de S. Ltiiz do Maranhão tem nove leguas na sua Em Live~pool a amplitude da oscillação da maré chega:
maior extenção e cinco na maior largura, que corresponde m. pés- poli.

ao lado banhado pelo oceano. Nas. marés de aguas mortas a . . . . . . . . .. 4,420":""14-6
Na ponta de noroeste da ilha vem desembocar dous pe- Nos marés de agnas vivas ordinarias de .. , 7,985-2ü'-2'

quenos rios o A.nil e o Bacanga; foi nas fraldas da collina, , Ha muitos porto!! em. que as marés se elevam mais do
banhadil por esses dons lindos rios, que Charles Desvaux, que em Maranbão: em Morlaix, porto situado na entrada do
um dos oompanheiros de .T. RiJIauld, construio em 1594 canal da Mancha, as' maio'res marés crescem de tO metros;
um fortim, que denominou de S. Luiz, em honra a Luiz em S. Maiô de H metros;. na babia do Monte de St. Michel
XIII, ent~o ainda menol'. Em torno' d'esse fortim, princi- e em Granville de 15 metros; no esteiro de Sevem de t 7
palmente no pln nalto da collina estabeleceram·se os primei- a 18 metros; e na babia de FtlOdy, na America do Norte,
r08 colonos, dando assim origem á cidade de S. Ll1iz do de 21 a 24 metros, isto é, a mais do triplo da maior maré'
Maranhão. do MaranhITo.
Aestas admiraveis condições topogl'apbioas reune a p'ro- - As pessoas que se interessarem pelos estudos bydrogra

'iDeia do Maranhão 'um clima muito saudavel, um solo fer- phicos poderão lêr entre os annexos ao relataria do minis
tilissimo, eminentemente proprio á cultura do .algodão, da teria da ,marinha de '1865 a descripção do processo que se
canna de assocar, do arroz, do fllmo, do café, do cacáo e gl1i nn termi.nação das curvas de maré dos portos do Ma-
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ranhão, da Parnabyba e do Cabedcllo. i Preparo para apre- sidade calçar todos os caminhos donde provem tanto damo
sentar ao Instituto PolyteLbniro uma Memoria que comp'rf;- no.
henderá, além cl'essas, a tleterminnção das curvas de maré a Julgo igualmente preciso que se pro!libn que a casca de
tio porto do. Rio de Janeiro. arroz (que monta 500,000 alqueires por anuo) se lance nas

margens do canal, assim como que os navios estrangeiros,
lancem a pedra do la~tro no Il!lgar do ancoradouro, partici.

Não havendo no Brazil porto algum, em que o phenome- panda quando quizerem fazer, para se lhe assignalar o lu·
no ela oscillação das marés se-produza em tão grande esca- gar de o descarregar. .
la como no Maranhão, as pessoas, que alli vão pela primei· aSendo as arêas, que as torrente's e os fOI·tes e constan·
ra vez, e que ignoram o modo por que se faz a navegação tes vcnlos levam p:lra o canal as que augmentam a grando·
e o commercio nos portos semilbantes de grandes marés da za do seu maior leito, julgo. que neste porto mais do que
França e da Inglaterra, se persuadem ao vêr a secco duran- Pom nenbum outro se precisam construir diques de e'troi·
te a baixa mar o leito dos rios Anil e Bacanga, que o porto tal', ou de espnrões, feitos de facbina de espaç.o a espaço
do Maranhão está irremissivelmente perdido. por todo o comprimento do canal, e alguns destes mesmos

Esta erronea opinião é muito antiga: transcreverei aqui diques pedrados onde fôr preciso, aôm de angmentar a coo
um documento de 1817, em que o seu autor pI'opõe meios lúmna do fluido e a corrente, o que só pode extinguir as
para aproveitar as ruinas do porto e vaticina sua proxima corôas e bancos de areia solta.

.e completa obstrneção. «A verdade d'esta asserção acharam como experiencia os
infelizmente não pócle eUe vêr entrar ainda hoje por esse melhores engenheiros hydranlicos, eomo Penonet, Bellidor,

excepciõnal porto de. grandes marés, e fundear no seu an- De Lautre, Pron)', e ootros que tornaram navega veis grano
coradouro, mcsmo em baixa-rn:lT de ~guas vivas, vapores des e obstl'Uidos rios. Confluindo o rio Anil e o do Bacan·
d\3 12 a 13 pés de calado como o Oyapock e o Cruzeiro ga no lugar do ancoradouro, não só não serve esta confluo
do Sttl. encia para fazer mais funelo o canal n'este lugar, mais ain·

Este elocumento refere-se tambem ao canal do Arapapahy, da angmenta o seu entupimento, como. tenho observado,
vulgarmente denominado-o Furo-ohra utilissima que a alongando a restinga marcada na planta ·com a letra-i\f-,
mais inconveniente politica fez abandonar, e que a compa- esta restinga, e outras na parte da cidade, tem nascilJo das
nhia do porto e das dócas do Maraobão pedirá' provavel- barreiras que ha, as quaes com as chuvas, despegando de
mente autorisação para concluir e cu_stea~, logo que houver si grandes massas que a maré corróe, na mesma maré so
concluido as obras mais urgentes'do porto. -vão estender nas IJartes mais salientes; por esta rflzão jul·

Eis esse d'oC\Jmento por cujas ohsoletas o-piniões techni· go tampem preciso construirem-se diques pedrados o'estes
cas, é ocioso prevenir, de modo algum me resp.onsabiliso. lugares, dos quaes se tira tambem a vantagem de deixarem

«111m. e exm. sr.-Em observancia das reaes ol'dens que grandes porções de terreno em secco, onde se podem le·
recebi pela secretaria de estado, ·para pi1ssar a examinar vantar grandes ediucios muito intercs::;<lntcs pura a real ra·
a.s r'lIinas (!f!) deste p01'lo, e formar um projecto das obras zenda.
precisas para o seu melborarnento, aos tl'es mezes, depois «D'estas me~mas barreiras se páde tirar a pedra pªralo,

_da minha cbegada, ônalisei este 'pequeno trabalbo, sondao- das as obras.
do o. ca'oal e a bana. levantando-uma grosseira planta-, on- «IIa o'esta ilha um espaço de duas milhas que impedea
de assignalei as sondas, e bancos com algnma exactidão, ell- communicação do rio Bacanga com o continente, cujo espa·
tregando tudo ao g·overnador e capitão~general desta capita· ço es.tá na planta marcado com as letl'as X C Z, a abertura
nia no dia 3 de março, para por elle ser transmittido á mes- de uma valia ou canal n'este espaço, furo ou c,nnal do Ara·
ma secretar'a, como tambem me foi ordenado. . papaby, é faci! tanto pela naturesa do terreno, como porha·

«Agora que temos a gloria de ser \'. exc. quem governa verem pertD as madeiras necessarias para a sua COllstruc·
o corpo, de que tenho a h.onra de ser membro, julguei ser ção; com es'ta abertura se c~nseguir1ío a. maiores vaotagen"
de meu devcr,~da maneira que me 'é passivei, dirigir a"os sendo a primeira de augmentar o volume das aguas no por·
pés de v. exc, as copias de tudo: serei muito feliz se me- to; segunda, a ue evitar as catastroplles, que tanLa~ veze
recerem a approvação oe v. exc. acontecem perdendo-se fazenda e vida com () n:lurragio das

«Sendo a ciuade do Maranhão edificada em differentes embarcações; tercoira, a de acabar a c cassez dos I'il'eres,
eil\\'açÕes, de uma parte do chão d'esta ilha as ruas todas que ba o'esta cidade, cnja falta provém da longa viagem na
planos inclinados, cúm declive para o rio, são em parte qual se arruinam os generos, e da paga dos fretes,
montões ele arêa, e em outras profundas cóvas onde se des- «Como os generos do rio Itapecuru forneLem a carga de
penuam as grossas e rapiuas correntes, que occasiona a mui- mnitos navios, cujo rio está marcaélo com a letra T para es·
ta chuva que cahe (lur:lnte quatro ou cinco mezes, as quaes tes generps entrarem, e os mais uecessarios para a I'ida é
forma 1c10 corrupções, e remo\ endo a terra .a levar e depo- preciso descreverem na sua viagem as embarcações a linha
sitar [lO canal. Sendo esta a grande causa da sua obstruc- ponteada T. H. B. E. com venWs muito r:ijos e contrarios,
ção, para e\'itar'a total ruinn, julgo ser de primeira neües- o que não snccederia se bouvesse a abertura do dito canal,

porque só teriam de descrever a lill ha T X, e com a maré
l Acha-se todo esse trabalho aqui tl'uoscripto desde pag, 45'[ no vir'em á cidade as pequenas e grandes embarcações em mui·

pl'e eole artigo. to pouco tempo e com maior carga sem os riscos pondera·
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dos. Esta abertura do canal, a que os habitantes chamam o na baixa-mar de aguas vivas equinoxiaes; em Dunkerque na
tUl'o:têm estes mesmos requerido por vezes, sendo o pri- baixa-mar de aguas vivas ordinarias a barra tem 1,15 me
meiro requerimento ao sr. rei D. João V, e tendo o gover- tros de profundidade e fica inteiramente a secco nas marés
nadar Joaquim de 1\1ello e Povoas ordem para IlIe dar co- baixas de aguas vivas de equinoxio.
meço, podendo para as despezas applicar parte do imposto Isto não impede, que se faça por intermedio dos portos
do algodão, não teve nenhum effeito por não ba"el' quem do Ha\'re e de Dunkerque um commel'cio muito importan
dirigisse o traball1o. Esta abertura consegúe·se a sua éon- te.
dllsão em dez marés, com duz~ntos bomens de trab.2lho, O Havre é o segundo porto de commercio da França;
os qnaes a maior parte podem ser os sentenciados a galé; DunkerqÍle é um dos mais importantes da Mancha .

. além das mencíon:Jdas vantagens ú a abertura cl'esta vÍjJ Em f857 entraram ,!hi 2,5n) navios com 253,609 tone-
muilo interessante para a real fllzenda. Acha-se aqui uma ladas. ao passo que no exel'cicio de 1865-'1866 só entra
grande porção de pedra de cantaria, que era para ornato ram no Maranhão 99 navios de longo curso com 28,57'1 to
externo do quartel do regiment.o de linha, o qnal se acba neladas, e 03 navios ele cabot:-ogem com H,72~ toneladas:
acabado, e a pedra no chão meia coberta de arêa; esta pe- ao todo 102 n~Yios com ~0,29D toneladas. Assim, pois; já
dra póde servir para o caes que julgo Iltcessario fazer-se em '1857 o commercio de Dunkerque era mais do sextllplo
em frente do arsenal e alfandega. do commercio actual do Maranhão.

«Pedi, logo que vi qblando entrava pelo canal, i.l restinga Para que os portos do Havre, de' Dunkerque e muitos
marcada com a letra A, a qual, aogmentando-se, impedia a ootros da França e da Inglaterra attingissem o alto gráo de
passagem dos navios, uma Larca, para com uma cocbarra prosperidade commcrcial, em que presentemente se acham,
úa minba invenção, impedir este' damno, o que consl:'gui. necessario foi fazer n'elles custosos trahalhos e executar

«Esta barca, tem turto o que é preciso para virar os oa- esmeradas obras de arte. Entre essas obras occupam o
rios de querena, o que aqui oão havia. primeiro IUglll' pela sua influencia no movimento commer-

.Concluo dizendo a v. exc., que sem os remedias men- cial elo porto e nas facilidades mercantis, que apresentam,
cionados e promptos em lJoueos annos se unirào as mal'- as Dócas.
98/15 do canal, fechando tolalmente o 1101'lo; é este o mo· As dócas são construcções complexas, que comprebeo
til'o porque supplico a v, exc. se digne leval;- a presença de dem bacias ou ancoradouros artificiaes, em qlle se recebem
SlIa magestade este meu plano, para que conhecendo o mes· os navios; cites junto aos quaes descarregam; eclusas e com
mo ~ugusto senhor a minha promptidão, zelo e desejos qu-e portas que lbes .dão entrada; edificios destinados a arma
ten1l0 UO augmento das rendas reaes, sendo approvado o zenagem das mercadorias; emfim todo os appal'elbos e ma"
meu projecto, lenlta a satisfação de dirigir os trabalbos que c!linismos necessarios para se e.ITectuar com a maior ordem,
pOIJem evitar a 1'UirW de um lJOrto (lio illteressante.-Deus promptidão e economia o movimento das mercadorias, e
guarde a \. exc. muitos annos. cumprir-se as prescripções tiscaes nas operações de embar-

«Quartel, na cidade de S. Lujz' do Maranhão, em 13 de que, desembarque e armazenagem.
oulu!Jro ue 18f7.-Anlonio Joaquim de Olivei'ra, capitão Para que um porto de commercio seja completo deve
rle mar e guerra, D elle apresentar ta'mbem algumas das construcções empre

, gadas para o fabrico ou concerto das embarcações, isto é,
diques de reparação de qualquer dos systemas actualmente

Mui raros são os portos de grandes marés, que gazão mais apreci;:dos.
como o elo i\Jaranhão, LIa inapl'ccíavel vantagem de ter uma Como porto de grandes marés, nenhum sy tema de di
barra, que mesmo em baixa-mar de aguas vi\'as de equino- ques é mais apropriado ao Maranhão rio que os diques de
xio tem 2,8~7 metros ele profundiuade Oll $) pés e 34 cen- alrenaria; a mór parte das vezes bastal'êi esperar que a ma
losimos. I ré baixe para que o navio fique no dique inteiramente a

lO l-lavre a !Jarra ::;ó tem 'I ;85 metro' de profundidade secco.
A companbia, que se pretende organisar para o melha-

I ramento geral do porto do Maranhão, tem por fim eleral-o
I ~cur1o da maior .importanci.a a pl'ofundidade, da bal'ra do Ma- elas suas cotistrucções .3 altura do mais bem reputados

1'anbuo em todas as C1rcumstanclil~ de maré, aqm transcrel'o ore-, "
sultado das sondagens reduzidas, obtidas pai' mim na manbfL de 7 portos da hUl'opa.
de ontubro de 1864, auxiliado pelo então commaudante do brigue Assim é que ha adoptado o seguinte programma:
escuna Tonele~'o o SI'. 1° tenente da armada ManoeI Carneiro da IO Conseryar a profundidade actual da barra do porto
Hoclm e seu pIloto o SI'. J. A. COE'Jbo.

Oponto menos pl'ofundo da bar'l'u, situado entre oJorle de San
lo Antonio e o banco rIa Minerva, tem:

Em baixa-mal' de aguas vivas do equinoxio 9,340 pés inglczes, S'3guildo o sr'. Joaqnim Duarte de Souza Aguiar, aulor de um
ou 2,857 Dl. muito acrcditado Roteil'O da costa do Norte do BraziJ, o ponto em

Em baixa-mal' de nguas \'ivas ordinal'Ía 11,720 pés inglczes, quc,' reduzida a sondagem, encontl'ei tão somente 9,340 pés de
ou 3,581 01. agua ou 2,847' m. fica já fõra do verdadeiro canal, que é muito

Ilm baixa-mar de aguas mortas 15,000 pés ou 4,851. ,mais encostauo ~o hanco da Minerva, que precisamente na linha
Em prcamar dc aguas mortas 28, 1~4 pés inglezes ou 8,581 m. do callaI nunca ba menos de 14 pés d'agua devendo u'essa con
Em preamar de ::tguas vivas ordinarias 30,750 pés inglezes ou formidade sCI·em augmenladas de quasi cinco pés todas as pro-

9,381 ffi. fundidades acima mencionadas, que no entanto são já sufficientes
Em pream::tl' de aguas vívas ele Equinoxio 33,127 pés inglczes para a entrada no porto do Maranbão dos maiores navios até hoj.e

ou 10 090 m. ,- construidos.

Diec. Vl. I-58.
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do Maranhão e melhorar o seu ancoradouro natural, execu- vidas' providencias para a continu3ção d'esta obra de tanto
tando par.1 isso as con trneções, as escavações e rossega- alcance, e cuja urg~ncia é .geralmente reconhecida.
gens que forem necessarias, de modo a formar um vasto Fiquei sabendo que, depois de varias medidas tomadas
ante-porto. n'este illtnito, só em 1853 chegou de Pernambuco uma bar·

2° Concluir o dique da5 Mercês, dando-lhe as dirnenções ca de escavação, qne começou a funccionar em t856 para·
n.ecessarias á reparação dos maiores navios á vela e ii vapor, lysando porem os sens trabalhos em setembro d'esse mes·
que entrarem no porto do Maranhão. mo aono, em consequencia da fractura do guiNcho, cuja

3° ConStruir uma bacia fechada (un bassin á {lot; a toet substiruição por antro novo dobrado foi então solicitada
dock) no li Ltoral fronteiro á capitania do porto, com a pro- do governo.
fuodidode necessaria para ter a nado galel'as de 300 a 1,000 Tendo aqui clJegado da côrte o guincho cm julho ele
toneladas. '181)7 e havendo sirlo examinado pelo 1° machinisla da

4.0 CercaI-a de caes, aos quaes se possam enco.star laas barca, declarou este qne não· podia prestar serviço algl1m,
. galeras para embarCaI' e desembarcar suas mercadorias. porque, em Llma ligeira éxperiencia, começou logq a pal'til'

Nos caes hnyerá registos d'agua.dispostos de modo que a dentadura das rodas, que ligavam os eixos das manivelo
abi mesmo possam fazer aguada os navios muito COmfPl)- las. Em 8 lle agosto deu-se conhecimento ao mini terio a
damente. cargo de v. eXG. das :climensões, que devia ter o mesmo

5° Estabelecer n'esses caes guindastes, vias ferreas, ba- guincho.
lanças, e todo o material necessario para facilitar o embar- Entretanto representou esta presidencia ao governo imo
que e o desémbarque rins mercadorias, sua conferencia e a perial sobre a conveniencia de seI' sub...lit.uilla os 'a b:lJ'ca
arrecadação dos direitos ftscaes. 01' outra, que alem de menor calauo d'agua estivesse em

6° Construir telheiras (!tang(m, open sheds), onde a co°' todas as condições devida. Em 1858 foi auctOt'i 'ada ii U~

berto se possa pesai" conferir e marcar as mercadorias, logo construcção; mas a obra só yeio a c.oncluir-se em 1861~, por
aq desembarcarem dos navios. contratempos que oe·correram ao constructor arrematante da

7° Fundar um granele e incombustível edificio de pedra, obra, e porque, tendo sido assassinado no tlCrmo do lealu,
tijolo e ferro para a armazenagem das mercadorias que ti- quandol tratava da acqnisição de madeirás proprias para a
verem de demorar-se nas dócas. . obr3, foi necessario proceder-se a no\'a arrematação pal'a

8° Crear com a competente autorisação do governo im- sua conclusão.
perial todas as facilidades mercantis: warrants, empresti- Em 20 de julho do dito anno de 18M, foi a barca lança·

- mos sobre consignação, depositos nas dócas, sem paga pré- da ao mar.
via de direitos, e todas as mais usadas nos estabelecimen- Para poder, porem, ella funccionar, foram reclamadas do
tos analogos que têm tanto concorrido.para a prosperidade governo diversas providencias em orudos de 27 de janci·
ue Liverpool, de Londres, rle Buli, de Bristol, de Newcas- 1'0, 25 de abril, ':H do maio, e 29 de setembro, do referi·
tle e de t(jdos os grandes portos àe commercio da Ing!a- do :.mno, consistindo na vinda de dous machinistas habilita
terra I dos: na auctor'isação das despezas necessaria com o pes-

Uma empresa destinac1él a dotar o Mar'anhão com tantos soai, e no fornecimento de 6 batelões de ferro, vi to não
e tão uteis melboramentos. será pai' certo bem acolbida serem sul'ficientes os oito existent'Bs, que sendo já 11 ado"
pelo go\erno imp.erial, e recebida com a mais alta protec- estavam sempre a carecer de concertos, e bem assim em
Cão pelo governo províncial e por todos os maranbenses, nova machina lIe maior força.
que desejam de coração a prosperidade de sua terra na- Sendo por aviso oe 29 de novemhro d'esse anno marca:
tal." do o pessillll ela barca, solicitou a presidencia a sua vinda

Julgamos acertado nã.o ommitir o segllínte alicio, em- por affieio de ·18 de março de 1.865, por occasião de d~1'

bora extenso porem ll}llito minucioso, que o bacllarl~l An- parte de achar-se montado todo o machinisOlo. Depois cri·
tonio Épaminondas de Mello, como presidente da provincia, to nada mais occorrera.
dirigio ao rninisterio d~ márinba, relativo ii barca da esca- Para satisfaze.r cabalmente a' ord.em de \I. exc., exigi in·
\'aeão, agente poderoso par:l o melhoramento do nosSo in- formações elo cclpitão do porto, que as deu no oflkio de n
feliz porto. . de agosto ultimo, que por copia submetto á alta conside-

«3a Secção.-Palacio do governo do Maranhão em 10 ele ração de v. exc., acompanhado do orçamento da despeza
setembro de 1867.-IlIm. e exm. sr.-Determina v. exc. mensal com o pessoal e material para pocter a barca entra I'

em aviso ele 30 de julbo ultimo, que eu informe sobre o em suas ~uncções.

estado do melhoramento do porto d'esta província, e a e1es- Peço a attenção .de v. exc. par'a o que elle expõe, com
peza a fazer-se com a sua continuação. . relação no concerto .dos actU:les batelõeg, orçado o de cada

Dando cumprimento ao dito aviso cabe-me aizer'a v. exc. um delles em '1: 155aOOO reis; á compra de outros seis tle
que, logo que tomei conta lla administração, ligando a este ferro; ao guincho ele patente de que necessita, e que sus
assllmpto o q1ais particular interesse, procurei informal'- penda o peso de 10 a 12 túnelac1as, corrrespondente ao da
me de tudo quanto havia occorrido desde que foi expedido draga quando fuoccíonar, e cujo custo no Rio de .Janeiro
o aviso de 26 de outubl'o de 1836, exigindo o projecto e orça por um conto de reis pouco mais ou meoos; ao reves
orçamento uo que fosse necessario para levar-se a ell'eiLo a timento da barca com uma folba de cobre ao lume d'agua,
desobstl'Llcção do porto, afim de solicitar do governo as de- visto estar estragado o existente. e para o qual é calculad~
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a despeza em 350~000 reis; e finalmente ao seu cu teia urgentes, e cujo adiameuto sacrificaria o porto e com elle
lDansal orçado em 3:053~775 reis. os ioteress~~ da capital da provincia.

Consta·me que o engenheiro André Rebouças, que já exa- Em aviso de 27 de agosto de i 84.2 participou o ministe-
minou o porto· desta provincia, tr'ata da eneorporação de rio, que bavia sido expedida ordem ao ministro brasileiro
I1ma companhia que tome a si os trabalhos de seu melho- em Londres para efIectuar.:1" compra de uma macbina de
ramento. excavação da força de deseseis cavallos, c que togo que cbe:

Qualquer que seja a resolução, que a este respuito venba gasstl, mand:Jsse a presidencÍ:J proceder á construcção de
a tomar o governo imperial, o que devo ponderar a v. exc. uma embarcação propria para ser nella collocada, e dar-lhe
é que considero de urgente necessidatle cuidar-se deste me- depois o devido destino. O recebimento deste aviso foi ac
Ihoramento, ."isto o estado lamentavel do porto pela accu- casado em 10 de fevereiro de t 811-3.
mulação contioua das areias, que obstruem os seus ancora- Em aviso de 8 de abril do dito anno se recommendou á
douras. Deus guarde a v. exc.--lIIm. e exm. sr. conselbei- presitlencia que desse parte, logo que chegasse a machioa,
1'0 AlJonso Celso de Assis Figl1eredo. ministro e secretario afim de serem dadas as convenientes orclens para a cons
d'estado elos negocias da marinha (assignado) Antonio Epa- trucção da barca em que devia ser montada.
minondas de Metia. - Em omcio de 9 de setembro de t 8!1-3 deu a presidencia

MELHORAMENTO DO PORTO DO MAllANHÃo.-Ba,.ca da e..cca- parte de que ba\'ia cbegado de Londres a machina, remet
llação.-Por aviso de 26 de outubr'o de 1836 ordenoll o tendo ao ministerio a traducção dos papeis a etla relativos.
ministerio dos negocias da marinha que fossem remettidos O ministerio por :1\ iso de 6 de outubl'o mandou que fosse

_ ,I respectiva secl~taria d'estado o projecto e orçamento do a macbin1l rernettida para a côrte na charrua Amphitrite,
qne fosse necessario para o melboramento do porto, afim vist.o que a barca devia ser construi da ali no arsenal.
de satisfazer a dispOSIção em vigor da lei do orçamento, E com e!feito foi remetticla a macbina na dita cbarma, co-
que consignara qU:Jotia para esse fim. mo se participou em ollicio de 9 de dezembro de 1843.

A presidencia declarando em oflicio de 30 de março de Em offkio de 2i de maio ele t 8U, tratando a presídencia
~e 1836 sÓ' haver recebido aviso em 13 de fevereiro, par- ela obra do caes ela Sagr;Jção, considera-a de incontestavel
licipou que bavia nomeado uma commissão, composta de vantagem por consumir as areias das corôas, que se haviam
maritimos e engenheiros, para que, eXcil'ninando o porto, de eXC3var corn a macbina que se prepm-ava na cOrte.
fizessem os trabalhos exigidos. Em omcio de 30 de dezembro ue '1845, a presídencia

Em 27 de maio desse anno dirigindo-se a presidencia observou que era de absoluta neces idade para o melbora
novamente ao dito ministerio, lbe fez vêr que ainda não lhe menta do porto, a barca de excavação indicada pelo enge
tinham sitlo apresentados esses trabalbos; mas que lembrava 'pheiro Julio Boyer no relataria remettido com esse officio.
que para fazer trab:Jlbar a macbina ele excavação, que aqui A lilresicleocia tendo em oIficio de 5 de novembro de ,1845
exi~Lja, era necessari~ contratar- e na Europa, ou nos Esta- feito sentir, que era cada réz m:Jis evidente o progresso do <

dos-Uoidos, um engenheiro particularmente ha9il neste ser-o obstruimeoto do porto, instou pela eonstrucção da bal'ca ele
I'iço. excavação, cuja macbina em tempos anteriores chegou a ser

Oprojecto e o orçamento lhlS ohras focam remettidas ao transportada para e ta pro\ incia, não tendo trabalhado por
go\'crno cm ',1 0 de junbo de i 837. desélrraojo ou falta, que então não poude aq ni ser reparada.

Em avi o de 11 de agosto de 1837 en\Liaodo o ministe· Em addiamento ao dito officio foi em uata ue 7 de ja-
J'io o contrnto feito com o engenheiro Guilberme Patrich, Doiro cle 1847 remettido o relataria de uma commissão com
declarou haver expedido ordem para vir elle levantar' a ma- posta do capitão de mar e guerra, chefe de divisão ~aval,

china de excavüção, que aqui se achara. e do capitão de mar e guerra, chefe da capitania, assim co-
'pór avi o de 19 cio dito mez eommunicou ter sido no- mo de um engenheiro bydraulico sobre o estado lastimoso

mando o tenente José Mameãe Ferreira para dirigir os tra- do porto, e o risco que corria de ficar complet;Jm-ente per
oall1os da excavação; e por aviso de 2t que tinha sido exi- dido; e por essa occasião o presidente tralando largamen
gido do mini leria da fazenda a expetlição de ordens para te ela necessidade do melhoramento do porto, ela 'morosi-
er posta à disposição da presidencia a quantia de t8:000a dado, má applicação e inopportunidade dos remellios, reeia-

I'eis para o melboramento do porto. mava a remessa da barca de excavação.
Em 23 de juobo de 184.-1 dizia a presidencia a01TIiniste- Em oilleio de 2 de julho de 184.7, mostrando o pezar de

rio, que na secretaria d'estado existiam oflicios e reprcsen- não ter recebido respostas de toda a correspondencia por
lações rel:llivarnente ao porto desta capital, cuja eotrada era elle feita sobre a gravidade da ituação do porto, pedia ao
ja bastante difficil, estreita e arriscada, por causa da gl'ande governo qne prc.tasse sua attenção a este momentoso a -
porção d'areia, que o entulbava, e que nenhuma provicJen- sompto. .
cia tinha sido dada até então, a não sei' a remessa de uma Ainda em 3 de ontubro de t81,7 o mesmo presidente,
1D3china para barca de excavação, a qnal não tinha sido ain- instando pela continuação do caes da Sagração, 'expunba a
da montada, e apenas se sabia que jà elo Rio de Janeiro vie· urgente necessidade de vil' a barca de excavação, que seria
ra com falta de algumas peças, que de nenhuma sorte po- de dU[lla vantagem, porque satisfaria o aterr'o do caos, e
diam ser substituitlas nesta provincia, senelo que, quanelo desobstruia o canal estreito da barra.
'mesmo se acbasse perfE'ita, necessitava ele ordens e meios Observando a presidencia a falta da barca de excavação
para encetaI' os traball10s, que c.ada vez se torna\'am mais para a desobstrucção do porto em oillcio de tO de março
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de 18~.9 fez vê!' que constando-lhe existi!' no arsenal de ma- da, começou a trabalhar na !'estinga da baneira de S. F!'ao·
rinba desta provincia uma antigá machina, mandara exami- cisco, onde batiam algumas embarcações que entravam sem
nal-~, e do exame resultara que seria inutil, qnando aqui esperar meia maré, e que a sonda indicava tabatinga.
se pudesse \.;on trnir a barca. Que depois de arrancar-se do fundo pedras de 25 a ~O

Em 2'\ cle fevereiro de i853--a presidencia ofliciou ao libras, o capitão rio porto fez proceder a um examé, e re
mioisterio dos negocios da marinha, declarando que estilva conhecendo que o fundo era de rocha, e que 'a collocação
informat.la de que se achava prompta em Pernambuco a bar- de uma boia no ponto m:lis saliente a O da restinga era o
ca de excavação, que devia vir para esta provincia, faltando unico meio de evitar algum sinistro, solicitou a presideocia
apenas que da côrte fosse remetido o macbinismo, ou ordem a neces 'afin auctorisação que Ibe foi pelo governo .concedi
para sua cunstrucção, e por isso solicitava a sua vinda, at- da para essa despeza.-Qoe trabalbaodo a barca na cOl'óa
tenta a l1I'gencia de ser empregada na desohstrucção cio por- criada do Morupema rumo de L, e que demora no S da
to. corôt\ ela J\1inerva, conseguiu-se extinguir a maior parte IJa

Em aviso de t; ele mal'ço communicou o mioistorio que mencionada corôa, que se estendia de 20 a 23 braças do
havia sido expedida ordem para que fosse remettida [ln!'iJ cnnal, o passaodo o pratico-mór do porto a prumal-a nos
Pernambuco na corveta União a machicliJ pilra a barca de quatro ['umas, achou uma diJI'erença de 6 a 7 pés d'agua
excavação, destinada ao melboramento cio porto ul3sta capi- sobre-8 que tinha, de modo que o fllndo p;J sava a ser de
tal. 1!.t. '\ Ui pés. Que á vista cio resultado obtido, continua\}

Em data ele 4 de ilgOStO participou a {Jresiúencia ba~'er a barca a trabalhar, cercando a corôa da Minerva; qoe seria,
chegado de Pernambuco ii dita barca; e para que podesse por de mais conveniente, que o flzesse em frente ela c,1pi
funccionar, solicitou objectos constantes de um orçamento tania, logo que a estação das veotanias começasse.
que então remetteo, declarando que, em attenção as vanta- Em omcio de '\9 de setembro de 1856 participou a pre
gens que rE}sultãriam de se preparar quanto anJes a barca, sidencia ao ministerio terem paralisado os tl'3balhos da bar
em ordem a poder receber o macbinismo externo, e come- ca Je exca\ ação pela fractura do guincbo e ferimento do
çar a traballlar, dera ao capitão do porto autorisação rara respectivo engenheiro. e solicitou a vinda de um novl) guin
mandar fazer a obra de que carecia. tho dobrado, bem como qne-fosse preenchido o lagar cle I"

E pedindo ilppronç.ão desta deliberação pedia tambem machinista por haver follecido quem o oC(jup'êl\'a.
a attenção do governo para a indicação, que flzera o capi- Em 25 de outubro reclamou-se o credito especial ue
tão do porto sobre' a necessidade de mais dez barcos para 6: 1O~r$700 para íl despeza com o forro de cobre e de ma,
recelier o entolho, alem dos dez mencionados no orçamen- deira, que era indispensa\'el Da barca por nTIo er uedLJzíd~

to. dn respe(;tiva éonsigDação.
Por ollioio de 20 de fevereiro de ·1855 se ordeno~a0 Cil- Em 3 de j::meiro de 1857 foi approvado o contrncto feito

pitão do porto que, em quanto a barca de excavaçTIo não es- com o (jnlafatc José diJ Silva d' Azevedo para a querena de
tivesse prompta para funccionar, continuasse a repetil' os {t alvarcngas pertencentes á barca de esca\l()ção pela quao
annuncios para a arrematação ela cooducção do entulbo, que tia de n:iaOOO reis cnda uma, menos o serYiço de rarpin·
se devia lUtrahir da barca, e que se não apparecesse Iici- teiro.
tante, alugasse os barcos ioelispensaveis para esse serviço. Em 3 de março de 1RD7 representou-se a necessiuade da

Mandou a presidenciil que as dez barcas para receberem vinda do guincho dohraclo, solicitado por oflicio de t9 de
o entulbo fossem feitas pelos dous proponentes João da Coso setemLro cle '\8156 .. ,
ta Sant.os, e Joaquim Alves de Pinho. Em 15 de maio foi submettida ti consideração do gover-

Por officio de 2·\ de fevereiro foi 'auctol'isado o capitão no a representação, que fez o capitão do porto sobre o fa
do porto a tripular as mesmas embarcações com a mari- brico de que carecia n llarca para poder funccionar e o 01'·

Dba. çamento na imp0l'tancia de ü: 104i$700 rs.
Inteirada a presidencia das obras feitas na bal'(;a pela ca- Em 18 de maio foi remettida ao ministerio a informação

pitania, e das que eram necessarias para preencher o um exigida do capitão do porto da despeza feita com a barca e
a que era destinada, Icvol1 ao conhecimento do ministerio da redu Cão p.ossivel na mesma despeza, cm quanto oão
o relatprio com os respecti\'Os orçamentos, e o resumo das trabalhasse.
despezils feitas e que se de\'iam fa~er até o fim do aono fi- Solicitou-se novamente em 3 de jLllho a vinda do guin-
nanceil'o de '18l')//,-55. E por ~ssa occasião auctorisou ao cl1o.
capitão do porto a procedei' ao trabalbo da excavnção, e ás Em '!O de agosto de ·18157 se declarou ao capitão do por
obras absolutamente indi. pensaveis dentro da quantia con- to ter-se providenciado sobre. o exame do guinSho vindo
signada. da côrte em ~ulho, que o 1° machinista declarou não podeI'

Em 26 de abril de 1856 foi auctorisada pelo ministerio prestar serviço algum, porquQ em uma ligeira experiencia
da' marinha a coostl'Ucção ou compra de uma embarcaç.ão começou logo a partir a dentadura das rodas, que ligam bs
propria para rebocar os batelões empregados na conducção eixos das mal:ivelas, do que se deu part.e ao ministerio em
do entulbo. 7 de agosto.

Do r~latorio apresentado pela presidencia á assembléa le- Em 8 de agosto levou-se ao cl'.lllhecirnento do governo as
gislativa provincial em 9 de junho de '1856 se \'ê, que a dimenções que devia ter o guincho.
bilrca de excavação, depois de convenientemente prepara- A presidencia em 24· de setembro de 1857 auctol'isoo o
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capitão do porto a manual' proceder ao r<Jbrico e qnel'CfI<J Pedio·se cm "4 de jalho ue i863 auctorisação para des
de que necessitava a barca de exca, ação, conforln.e solicitava pender 30011000 com' o desmontamento da cªldeira velha
em oficio de 20 de agosto, e dentro cio o)'çamento, que da barca, que se achava encalhad<J, e para caja vencia em
acompanhava o seu alicio de 23 de outubro de -1857, sen- hasta pl1blica não tinba apparecido quem olferecesse qnan-
do feitas por arrematação. lia alguma.

Em virtude cio aviso de i8 de março de '1808 expedia-se Em '12 dtl ootullro de -1863 pedio-se ao govemo que fos-
ordem pal'a que fbsse o pessoal red'llziLlo ao 1° machinista, se contractado o engenheiro ruachinista John Randlson para
dous fognislas, 5 marinheiros e po escrevente. . montar o macbinismo da barca, qne achava-se quasi em es-

Nova barert de excavação.-Por aviso de 30 de junho tàdo de recebeI-o. _
de 1.858 roi auctorisada a construcção de uma nova barca, Em 1-I de nO\'embro LIa llito anno pal·ticipou-se em res
isto em cOflsequencia de haver a presidencia por omcio ele posta ao aviso de .J 8 de <Igosto do mesmo 3nno, que esta\'a
28 de setembro ele '1857, res[)ondidq, por outra d~ tO de tiraJa a caldeira da barca velha, e que a barca só com a
dezembro, apresentado ti conveniencia lla substituição da llespeza de 5:U911400 podia 'enir para deposito ue com
exi tente por outra, que, alem Je menor calado d'agua, es- bustivel, ou de materiaes para a capitania, estação naval e
lil'c~sc em tOllas aS condic~es devidas. alfandega.

h'oi manJada pôr 15m arremataÇão a obra em ,19 de ilgOS- Em 27 de janeiro de 1864 ropresentou a presidencia ao
lo de -1858, 500(10 o capitão do porto prev~nido de que se governo imperial que se aproximava a conclusão da barea, e
devia aproveil<Jr o Jllachinisll10 ela outra, cujo casco devia que tendo de entrar em suas funcções, era necessario aug
ser '"endido opporLunnmeote em hasta publica. . mental' com mais 6-0 numero de 8 batelões, que existiam,

Em 9 de outubro (1858) remetteu o capitão do porto a porque dous por inutilisados baviam sido desmancbarlos,
proposta de J ão lIa Costa Santos, pela qual se obrigava a e que esses mesmos 8, segundo informava o capitão do por
construir em '18 mezes a barca por 32:0005000. A presi- to, eram bastante usauos. e estavnm sempre a precisar Lle
dencia, porem, por omcio de HS de outubro fez-lhe vêr, que concerto; que sendo de parecer que os novos fossem de
linha accordado com o proponente a r<JZel' elle a obra por ferro, porqne não estavam "ugeitos ao bixo, julgava que na
2Q:OOO~OOO rs., seguI! lo as condições, que lhe envi~ra, e [)rac-a baveria quem se encarregasse de mandai· os vir da
auctol'isando-o á lavraI' o contracto, que roi approraclo por Enropa.
aviso de '16 de junlto de 1859.' Em 12 de janeiro ue J8G!(. mandou-se llesmanchar os ba-

Em aviso de i5 ele- outubro de ,1859 roi exigida inrar- telões n. 2 e W por estarem completamente arruinados.
maç.ão sobre o andélrnento da obra. N'esse mesmo mez {)fficiou-~e ao governo imperial sobre a

Em aviso de 2 de janeiro d.e 1860 recommendou o go- necessidade de mais 6 batelões construidos de ferro para o
lerno que se tive se em muito especial cnioado a boa di- serviço d.a barca, cuja conclusão se achava [)roxima.
reccão e brevidade na construcção da barca contractada com Em 9 de março de '1864 foi auctorisado o capit~o do por-
João da Costa Santos, to a mandar [)rocader aos có'ncertos da caldeira da velha

Em 20 de fevoreir'o Lle 1860 olicitou-'e noramente a barca de .excavação por 350;)1000 reis para servir na no\·a.
\'ind~ do guincho. Em 17 de maio mantIou-se fazer por administração os

Em iO de junho de J860 mandou- e acceitar a proposta concertos de 8 batelões.
de Manof.ll dos SantO' Pinho para o concerto Lle dons llale- Por aviso de 20 de maio de '1864 foi a[)provada a déli
Iões. beração que tomou a presidencia de aucLorisar a des[)eza

Em 2ü de junho recommendou-se ao capitão dD porto de 500~000 reis com o concerto da caldeirn; e quanto a
Ioda a activiuacle Da construcção da barca, e em 5 de setem- construcção de nova caldeira, era preciso que fosse envia
bro que deria ouvir o constructor João lla Costa Snntos so- do o plano com todos os esclarecimentos para se d:lr prin;
bre os motivos da demora. cipio a obra.

Consta do aviso de 18 de agosto que se expedira ordem Em 25 de abril de -1865 se participou ao governo impe-
11iIra quo e procedesse no ar enal da côrte ao fabrico do rial, que tendo de ser lançada ao mar por todo o mez de
uincuo reclamado com as dimenções propostas. maio a barca de excavação, era necessario :lotorisação para
Tendo sido assassinado no It:atú o constructor Costa San- as despezas com o pessoal, constante do offieio do capitão

los, qnando se aéhava adquirindo madeira para a cODstruc- do porto.
Ião ila barca, e declarando o capitão do porto que não exis- Que era indispensavel um habil engenbeiro, que soubes
liam parentes do firrado, que se quizessem prestar a cum· se nITo só trabalbar com a machina, como fazer concertos,
prir o contracto, mandou a presidencia em 27 de março de que de momento apparece~sem, e pedio-se ao governo que
1862 pôr em concorrencia a conclusão da barca, mandasse contractar na côrte um com taes habilitações. Na

Em 30 de abril de J862 foram remettidas á presidencia, mesma data pedia-se uma macbina de maior força; e em 24
para serom submetticlas á consilleração do governo impe- de maio ex[)unha· e a necessidacle dos 6 batelões de ferro.
rial, as propostas de José da Cunha Santos, Joaquim Alves Em 25 de junho de ·1864 representuu a presidencia so
de Pinho, e 1.uiz Augusto de Oliveira, ó i O por 40:22-I~OOO; bre ti n"ecessidade de se mandar vir da Europa uma nova
02° por I> e'o 3° por li' o'governo machina e caldeira nas condições do plano apsesentado pelo
mandou fazer o contracto com Luiz Augusto c1'Oliveira, engenheiro John Randlson.
Aviso de 28 ele outubro do mesmo anno. Em oficio de 22 de novembro de i 864 se Jez vêr ao go-

/
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vemo imperial que, para poder a barca funcciooar regalar- O dr. Franklin Americo c;1.e Menezes Dori,a, quando pre·
mente, eram iudispensaveis as providencias reclamadas em siuente desta provinóa, respondendo em 10 de setembl'O
omeio de 27 de janeiro, 25 de abril, 24. ele maio, e 29 de de 1867 30 avi<\o do ministerio da marinhll de 30 de julho
setembro. do mesl'no anno, ,em que ped io informações sobre o estado

Essas providencias consistem na vinda de dons machinis- do melboramento cio porto desta cidade e sobre a despeza
tas habilitados; na auctorisação das despezas necessllrillS a fazer-se com a continuação de sua uesobstrucção, depois
com o pessoal; e no fornecimento de 6 batelões de ferro, de fazer oJ1istorico de tudo quanto já narrllmos á respeito
visto não serem sufficientes os 8 existentes. Tambem cl~a- deste otijeclo, terminal! ponderando n «urgente necessida
mou-se a attenção do governo para o pedido feito de uma de de cuidar-se deste melhoramento, visto o estado lamen·
nova macbina de maior força. tavel do porto pela accumulação continua das areias, que

Em 18 de maio de 1865 levou-se ao governo imperial o obstruem os seus ancorãtlouros. ~
affieio do capitão do porto, dando parte de achar-se mon- Em 17 de setemuro de 18GB o presidente dr. Ambrozio
tado todo o machinismo da noya barca de excavação, c re· Leitão dá ConlJa, -hoje .senador do imperio, expondo ao go
clamando a vinda do machinlsta e da tripulação designados verno o estauo do porto desta ('.idade, qne cadâ vez mais
pelo aviso de 29 de novembro de '1864; afim de principiar se ia obstruindo, e a urgente e indec.linavel neccssiuade de
a trabalhar. desohstruil-o, lamentou que, havendo o Estado feito não pe·

Ainda a respeito d'esta tão mal-fadada barca d'excavação, qoeoa despeza com a coristrucção de uma barl;a de tinad3 I

deram-se ainua as seguintes occorrencias: para aqnel\e fim, e ueixasse a mesma barca aniquilar-se,
Por aviso de 18 de janeiro de I8ôo foi a presidencia des- como se achava, sem prestar os serviços para que fóra feio I

ta provincia autorisaua a ceder por emprestimo ao presi- ta, e pedindo a attenção do governo para o que expoz osen i
dente do Parâ a nova barca de excavação aqui construida, antecessor, em relação ao porto desta cidade, em ameio de
afim de ser empregada por tres mezes na desobstrucção do lO'de setembro de 1867, reclamou providencias em ordem
canal Igarapé-mirim n'aquella provincia. a que o porto desta cidade não continuasse no estado la·

A commissão da prllça do commercio desta capital, tendo mentavel em que se acbava pela accomulação das areias,
conhecimento do aviso, dirigia ao governo imperial urna que já em grande escala haviam invadido os seus ancol'a·
representação, em que, expondo os graves inconvenientes damos.
que resultariam ao porto desta cidade da remessa para o Em iS de novembl'o do dito aono de 1868 o mesmo pl·e·
Pará da barca da excavação, destinada a melboramento do sidente communicou ao govel'llo que depois de haver expe-

'mesmo porto, solicitou a revogacão, da ordem contida no dido o offiGio de 17 de setembro, tendo tido conbecimen,
oito aviso. to de que para o serviço da barca de excavação fóra n'aquel· I

O presidente da provincia" que era então o Ui', LaITayet- le exercicio destribuiclo ° credito de 20:000~000 reis, do l

te Roddgues Pereira, em officio de 18 de julho do mesmo qual apenas se achava despendida a quantia de seiscentos (
anno, abundando nas razões expendidas pela comli1issão da e tantos mil reis, entendeu dever tomar providelicias para
praça, e apresentando novaS consideraÇÕes, pedio ao gover- que a dita barca começasse a funccionar, como convinha, e' I

no qlle houvesse de reconsider'ar a ordem. - neste sentido offieiou ao capitão do porto, i-ncumbindo-o de
Antes porem de chégarem á côrte a repl'esen tação da manual' fazer os reparos de que precisava a barca e COn·

commissão e o officio do presidente, baixou ~m outro avi- certar o guincbo, e auctorisando-o logo li engajai' o pessoal
so, datado de t4 do referido mez de junbo, ordenando que necessario, de conformidade com o aviso do ministerio da
a barca de' excavação ....fosse entregue ao comm:mdante do marinba de 29 de outubro de 18611, o que foi comprido
vapor Tocantins, afim de levai-a para o Pará. pelo capitão do porto .. Restava porem sopprir a falta dos IJa·

Em I'esposta, ponderou o presidente que, em vÍl'tude tio telões, visto que os existentes então a<:bavam-se em estado '1
í

aviso já citado de 18 de janeiro, o vice-presidente que se tal de mina, que não adrnitliam mais concerto algum.
achava então na administração da provincia, expedindo a Co'nsiderando o presidente. que a cornmissão da praça do
conveniente ordem ao capitão 40 [1orto, recebeu deste um cornmercio podia encarregar-se de diligeociar a acquisição
officio, em vista do qual era facil reconbecer-se a impossi- de quatro canôas proprias pari! receber as areias cxtrabidas
bilidade de ser a barca de excavação rernettida para o Pará, em quanto não fo sem construiuos os batelões necessarios
sem que fossem satisfeitas as requisições do capitão do por- para aquello um,. dil'igin-se a clla, que effectivameQte con·
to, e pedindo a attenção do governo para o que sobre o as- seguia contratar quatro alvarengas pelo preço de saOOO reis
~umpto havia expo~to em officio de 18 de junho, por occa- cada uma por dia uU!.
sião de informar a representação da commissão da prllça do Disposlas assim as cousas começou a barca a funccionar
commercio, terminou declarauc10 que agnardãva ultariores de novo no dia i o do referido mez tle no\'embro de '18li8,
ordens a respeito. ,Tendo sido apresentada á pr'esidencia pelo capit1ío do por·

Convencido o governo da inexiquibilidade de suas ordens, to uma proposta feita pelo mestre de carpinteiro Isidoro de
desistia do intento, pois que não c.onsta, que uepois disso Carvalho para construcção de tres alvarengas dostinadas ao
tivesse tratado mais deste objecto. serviço da barca de excavação, foi a dita proposta sl1bmet· e

Continuou pois a barca nesta provincia,' para onde por tida á coosiueração do ministerio da marinha em data de e
certo nunca mais voltaria se tivesse sido possivel a remes- 9 de março de 1869, declarando a pre:sidencia por essa OCo

sa della para a do Pará,' casião ao governo que muito vantajosa era para n fazenda
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nacional ~ referida proposta, visto que só .com o aloguel de' que não ha no mercado, para fazer-se aol.ra grade em sob
all'arengas para nqllellEl serviço despendia-se annualmente stituição d'aque/la.
g:OOO~600 reis, qnaotin quasi 'igual a dé 12:000aOOO reis, Acha-se portanto a referida barca em nosso-porto, se~

em qlle importaria a constr~cção das tres, de que tratilva a a menor serrentia, e'a estragar-se sem duvida alguma, de
proposta. pois de baver o thesOllro despendido com elIa enorme quan-

Depnis disto appareceram' desarranjos nas caldeiras da tia, corno passamos a demonstral\
b3rca, qlle obrigaram a paralisar os trahalhos de excavação. Ignora·se o costa da primeira barca de escavação, porque

Feitos os concertos precisos, deu disto parte o capitão veio construiua ele Pernambuco.
do porto ao presidente, que por seu torno commonicou ao Com a constrlJc,ção da segunda, aproveitando·se da pri
ministro da marinha em 21 de dezembro de 1869, pedindo meira todo o que foi passivei, como caldeiras etc. etc. se
auclorisiJ{',ão para que a barca recomeçasse quanto antes a despendeu o segninte nos
funccionar, visto ir-se cada' vez mais ab truindo o ancora- Exercícios de. '" 1860 a ,1861 5:800(1,000
douro dos navios, e pOl' essa occasião, fazendo algumas con- a « :1.861 » 1862 (I,
siderações sobre ::l insuillciencia ua verba concedida para a « « 1862 » '1863 14:800(1,000
dito barca, pedia que fosse augmentada, e a presidencia élUC- l( ,a 1863 D 11864 1$
lori ada a manrlar consttuir pelo menos dous b~telões pro- « II •••• '1864 D '1s"6f,í 23:686a380
~rios pm receberem as areias extl'abidas, com o que se « <I •••• '1865 D -1866 582~t60

el'ilaria a avultada uespeza que se e tava fazendo com o a- a II •••• ,1866 »1867 242t1520 45: 1'1-11$060
luguel de quat.ro alvarengas na importancia ele 32:(1,000 reis A despeza com o custeio da prlrne'íi;a"bãr~'-'

~iarios, iruportanc.ia qoe depois foi reduzida a 25,~600 reis, ca que chegoo a esta provincia em julho de
islo é, 6,'4.00 reis por cada n1varenga. ,1854" e bem assim da segunda e seus respec-
. Em 3 de dezembl'O de 1870 il presidencia da provincia tivos batelões, tem sido até hoje a seguinte
submetteu á consideração do govel'Oo om officio do capi" nos .
Ião do porto acompanbado de uma outra proposta, feita por Exercicios de.... -1851L a ·1855 oJ4:9f81$133
Antonio José Machndo para a constrl1cção de tres alvatengas a. «.._.. ·1855 » '1856 25:636(1,208
lamhem de tinadtls ao crviço da barca de excavação, pela a. a . •• , 1856 » 1857 14:0fiOaOOO
quantia ele 4.:250.8000 reis cada uma, enviando tambem por « «...• '1'857 D ·1858 8:84M85'1
essa occasião a informação, que a respeito deu a tbesoura- l( a . .•• 1858 » ,1859 4:336~713

ria de fazendn, n quem julgou conveniente ouvir. «« 1859 »,1860 3:209(1,855
Chrgou depois ás mãos da presidencia o aviso ue 14 de « « 1860 » 1861 3:823~0i3

nOI'enlbro anterior, no qual o ministro da marinha, tratando a « 186,1 a '1862 3:4~4~8üG

da harca de excavação e das aI "arengas empregadíls na COD- « «. . .. 1862 a 1863 2: oJ 1'1 ~6I:2

ducçTIo das areias extrahidas pela ti i[a barca, recommendou q «. ;'" -1863 «1864 5: 157~06D
! presiclcncia que procurasse verificar se ainda seria possi· a a . . .. '18.64· «1865 2:940$061
\el reullzir a diaría de 6t\1-00 reis, que se pagava então de «( ( •••• 1865 «1866 2:380~73'1

por cada uma das referidas alvarengas, assim corno se por « a. . .. 1866 «1867 1:728/$959
administração, quando não por contrato poder-se-ia conse- « q . ••• '1867 «,1868 2:807;$366
guiJ' il constrllcçITo dos tres batelões que se faziam pre-' « «. . .. 1868 « 1869 14:3881$870
risos. « «. . " 1869 « ·1870 12:875t$'131
Ocapitão do porto, a quem apre iclencia pedin infor- « de i870até abril de 187,1 15:901;$725 138:542;$202

mações sobre o conteudo do dito nviso, declarou quecon- Rei~...:~:~~.:~~.#.~.~2
seguill dos proprietarios dasalrarengas, que fosse reduzido Infelizmente até boje de bem pouco, ou para melbol' di-
de On400 a 66000 reis o a~llguel diario de ('ada umn dellas, zer, de nada tem servido ao nosso porto a despeza feita
l contar de P de janeiro do corrente anno, e que, quanto com a barca da escavação, podeudo dizer-se verdadeira a
i coo tl'Ocção do batelões, havendo para constrlJcção dei· asserção do povo-que ella só tem servido para escavar o
les dllas propostas, que já ha\'imn sido submettidas ao co- thesouro.
nhecimento do governo, uma de Isiuoro de Carvalho e ou- Encerramos o presente artigo, que j<i vae muito longo,
IrndeAntonio José Macbado, apenas límita\a-se a dizer que com a seguinte concb..são, tirada pelo referido conselheiro
achava preferivel a rio primeiro, por quanto a qualidade de Manoel da' Cunha GaIvão na obra já citada.
wustructor e ainua mais os recursos, de que dispunha, eram dO O porLo do .Maranbão tem sido estudado por. enge
~rantias para que a obra fosse feita do melhor modo, ac- nhei ros mnito competentes, só resta pôr em execução o que
(rescendo a vantngem de não ter a fnzenda de adiantar quan- j,\ está planejado.
lia algllma. Esta informação foi remettida ao governo, cu- «20 O governo não tem podiuo, à custa dos cofres pu-
jas ordens ailldn aguarda li presidencia. blicos, realisar 05 melhoramentos reclamados-convem ell-

Por se, haver partido a- grade da barca de cXGmação tem tregal-os á industria particular.
ella deixado de flloccionar desde 17 de feverei ro ultimo, a3° Os srs. engenheiros Rebouças e Rox.J apresentaram
~m cOllsequencia do que foi reduzido o seu pessoal. ao governo proposta para realisal-os-tendo est!! proposta,

Trata-se actualmente da aCCil1isição de madeira propria, depois de com'enientemente estudada, merecido a appro-
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vação do conselho d estad.o, entendo, que deve-se quanto pela lei pl'O\'. n. 524. c1e.9 ge junbo de i 81)9, o nenbum aug·
antes conceder-Ibes o privilegio pedido, para nflo demorar menta se lhe notou lendo apenas uma boa casa de telha, e
pur mais tempo um melhoramento tão importante. D Vide p(}ucas de palba, e~pall1adas sem ordem, devido isto jil á ir·
J)oras. regularidade do tel'l'eoo, e já ao immenso trabalho, que

Eis aqui tudo quanto encontramos relativo a este objet- seria nee·essario empregar para deslocar grandes pedras. que
to de tanta magnitude, e de que depende o futuro engran- por 'toda a parte se encontra'm, o que torna impossil'el um
decirnento de toda a provincilJ. arruamento coovenient-e.

Porto da Forn'losa.- Logar situado tres Tem este lugar lima C3"H de oração, e por octasião da
}(ilometros abaixo da foz do rio de Santo Eugenio, á mar- mudança para aqui da villa No\'a da Imperatriz, se obl'igaram
gem esquerda do Parnahiba. alguns cidadãos (vide Santa Thereza), a construir uma igre·

Serve da porto á villa de São Bernardo, ua qual dista .ia, o que não levaram a eU'eit.o.
cerca de 1 myriametro. Pela leis prov. n. 631 de 5 de dezembro de '18G2 foi

Este lugar é fronteiro ás extremas dos municípios de Bar- transferiua 11 séde d'esta villa parn a povoação. de Santa The·
ras..e Parnahyba, da visinha província do Piauhy. reza .
. Porto-Fra:n.co.-Esta.povoacão e situada na Pouca Vergonha.-Riacbo, cuja foz 110 Par·
margem direita do rio Tocantins, e distante da Carolina 30 nahyba se encontra 9 kylometros nbaixo da povoação de
legoas. É cércada de mattas, e só em distancia d'um qu~r- lVazm"eth, ou a 64. de Pimenteiras, que tamhem lhe fir~

to de legoa se encontram pastos. para cima.
N'estas maltas acham-se excellentes madeiras de constl'UC- Junto ~l margem septentrional da barra d'este riacho vê·

ção, que podem ser adquiridas com m~ita facilidade e pou- se, em um morro póuco elevado, a morada denominada
co despendio. Porto-Alegre, pertencente á freguezia do Drejo: o riacho ser·

Alem d'agua do rio Tl1'cantins para o abastecimento d'es- ve de limites á freguezia do Durity pOl' este lauo.
ta po\'oação, encontram-se algumas vertentes, a pequenas Praça d'Alegria.-A principio cbamava·se
di tancias, e onde ba diversas habitações. Largo da Forca 1elha, e ao depois-Praça d'Ale,qria..

Alem d'isto, a cidade da Boa-Vista do Tocantins, perten- Provinha este primeiro nome da forca, ou paJibulo, que
cente a Goyaz, e que lhe fica fronteira na margem opposta, na quarta feira H> de fevereiro ele 1815 ahi se levantou por
muito embaraça o seu desenvolvimento e pl'Osperidade, se- ordem do tribunal da Relação, sendo ouviuor geral do cri·
gundo o pensa-menta cl"algumas p'essoas, dizendo outras po- me o uesembargaclor José Francisco Leal. Não sabemos
rem que essa cil'cumstancia traz ·ao contrario grandesa para como depois trocou seu lugubre nome pelo actual.
uma e outra parte, não só pela influencia e communicação A camara municipal em 11 ele jnnbo de 1829 pedio ao
dos babitantes de ambas as localiuades, corno tambem pela presidente da provincia esta praça para n'ella se estabelecer
vantagem resultante do commercio, pois faeilmente dispõem um mercado de fructas e bortaliças, revinc1icando-a ames·
dos seus generos e compram o necessario, dando-se-lhe as- ma como propriedade sua,.e pedindo a transferencia do pa·
sim valor d'um lado, quando o não encontram cio outro. tibulo d'ali para outra parte, obrigando-se a conceder lugar

Dizem uns, que Porto-Franco está sobre uma cbapada proprio' a semelhante fim nos suburbios da cidade ou róra
d'areia, repleta de formigas, e que portanto nada póde pro- d'ella, aquando se não acl1ar melhor um cadafalso volante.)
duzir. O chanceller governador da netação requereu outro lu·

Contrariam outros afirmando, «que é tão fertil a ponto gar, acamara officiou em 23 do mesmo mer, lembrando
de se ter ao pé da porttl tudo quanto se precisa, como se- para isso o realengo em frente da quinta de Antonio da Cu·
.iam, alem das madiliras supra mencionadas, diversidades de nba Gonçalves Alfonso, ou na falta d'este o baldio do Api·
fructas de uso domestico, e grandes caffesáes, provanuo as- c-ur11 pelos fundos da quinta do barão de Bagé, sentia sem·
sim ser a terra o melbol' possivel para todo o genero de pre melb01' um paLibnlo volante para se armar no Ingarde·
lavoura do paiz, havendo abi tanta abundancia de farinha, signado pela sentença apOr ser mais exemplar o castigo do
'Que é exportada até para o Pará, além de fornecer o mer- criminoso no lugar onde commelteu o crime. D

cado de Santa Thereza etc. D Em 8 de agosto insistia a camara pela remoção pois ja
, Não sabemos o que ha tle verdade no que acabamos de tinba mandado c.apinar a praç.a, plantar af\'OI'eS, e preten·
escrever, fiado em informações tão oppostas. dia manoar aterrai-a e fazer telheiro.

Os habitantes de Porto-Franco· e cle Santa Tbereza ali- Ha mnitos annos, que d'ahi foi removido o lJaliúu(o para
mentam entre si, e ha muito tempo, questões sobre a séde a Praia Grande, armando-se quando era nec~ssario, e
da villa, querendo-a uns e autos para a sua localidade. guardando-se ao depois no arsenal de marinha.

Para conseguirem este fjm, infelizmente ·não olham a Por muitas \ezes acamara mlll1icipal tem mandado fazer
meios, e de parte a parte-nenhum se póde-apreseotar abi plantações rJ'al'\'dres, serviço perdido'até boje,
isento d'esta censura, tornando-se muito notavel a condes- O dr. Antonio Henriques Leal, ('omo vereador da camara

I ,

. êendencia, com que a asscmbléa provinoial, e alguns pl;esi- municipal, antes de pnrt.ir para Lisboa, na sessão do dia 13
dentes e juiz'es de direito se tem prestado a esses manejos, de agosto uC) corrente anno, propoz que a este largo se cba·
dos quaes tp,m resultado evidentemente prejuizes a ambas masse Praça Sofero, por abi residir o sr. Francisco Sotero
as partes, o que na verdade é para sentir-se dos Reis, em bomenagem a este distincto cidadão, aquem

Para aqui foi transFerida a séde da viUa Nova da Imperatriz. muito deve esta provincia já pelos sens escripto., que lan'
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to hOD.l'am a sua penoa como a sua patria, e já pelos seus pai fazia a sua quinta sessão ordinaria do 4° trimestre, foi
importantes serviços em longa serie d annos instruindo a despacbado o requerimento do calceteiro Paulino José Fer
mocidade maranbense no estudo da lingua portugueza e la- reira permittindo-se-lbe licença para. na qllalidar,le de cbe
tina. fe do calçamento desta praça, inscrever em forma de mo-

Foi approvada esta proposta, sendo assim o SI'. Sotero saico as iniciaes do seu nome e a epocha em que esti\'era
dos Heis o •primeiro maranhense, que logrou vêr em sua aqui contratado entre a data e as palavras Praça do Alerca
vida os seus trabalbos devidamente apreci~dos, e despon- do.
lar par.a elle a aurora da posteridade a fazer-lhe a devida ASSIm se fez, e hoje abi lê-se o seguinte:

, jl1Sli~a. \l\'U.~U. \\.0 ll'\.mc,u.lI.o
Estas palavras, escrevemos em ,1868: no anDO seguinte a '\864>,

r,amara municipal com manifesta injmtiça mandou que se "\lu.\\\\~,,0 So~i "F~"'\'e\Yu.

chamasse outra \'ez-P1'aç(~ (tA leg1'1'a 1 lliII.CitO'\'.

Prâça do l.nercado ou DA HonTALlçA.-Au- Muito se deve 'por esta praça ao zelo, á .dedicação, e aos
ligamente n'esta praça, quasi sempre irl\adida pelo mar, esforços do então presidente da camara municipal o cida
existia do lado da praia o curral da municipalidade, pelo dão Antonio Nogue.ira de Sousa infelismente já fallecido.
que tere o [lome de largo f7ó Açõug'ue Velho, e defronte Durante estas obras o sr. Nogueira abi estava quasi todo
um theatro, armado sobre os tanques para curtir couros, o dia fiscalisando e activando-as, e pena é muito para sen
constl'uidos antigameute pelo mestre de campo Lourenço ti r-se, qne a cruel molestia, que por ·muito tempo o per-

o Belfort, depois de obter ua metropole licença p.ara funelar seguiu, o arredasse tão cedo dos melboramentos materia-
aqui uma rubrica de afanados. es, a que era tão affeiçoado.

Officiou a camar3 ao presidente da provincia em 6 ele Como recompeos:J ue suas fadigas, elle teve a conscien-
maio L1e 1831 dizendo, que «c.onbecia-se pela lei de Ui dA cia a dizer-lhe a todas as boras, que muito bem fez, teve
dezembro de '1830, tiL. 10. cap. 20 art. 9Q atl1ar-se aUfito- a historia, que ba de guardar o seu nome,.e finalmente te
ri~auo o presidente em conselho par3 dispôr a bem do mu- \e a satisfação de receber elo mestre carapina da obra, o
nicipio ela quantia excedente á deBpeza do canal ou (tt1'O sr. Francisco Rodrigues ue Miranda, o compasso e a es
oillllmin:Jção da cidade, para ser applicada i:Ís obras pauli- quadria, que serviram na mesma obra, enfeitados c.om fio
ca, e achando-se hilver llm ex.ce'so de ,12 contos de reis, res artificiaes.
pedia, ii vista da pequenez de Das reudas, que mandasse Foi uma demonstração singela, particular, e muito mo
concertar as fontes e'calçadas e fa7,er um cuafariz DO largo de ta porem dI? vaiaI' muito mais e timado e subido do que
do Açongue.» o d'essas demonstrações ruidosas nem 'empre alcançada'

Nenhum resultado teve, pois aind:J em oele maio de 183'1 pelo merecimento real.
pedi'! ella ao presidente, que pelos me mos meio maneJas- Em 22 de novembro de '18 8 o conselbeiro João Lustosa
'e COD truir o dito cllafariz «o que se tornara alem de ne· da Cunha Paraoaguá, corno presidente d'esta provincia, usan
ue.sarjo, interessaote ao poro. II do da attribuição, que ~he fora conferida pelo art. 2° da re-

Em sessão do '14 de outubro e de -lO ue novembro de solução de 25 de outubro cle '1831, resolveu approvar pro
1853 determinou a camara municipal á sua commissão de visoriamente, e mandar executar, um artigo de post.ura tIa
obras, que procedesse á compra de casa e terrenos d'a- camara mnnicipal da capital prol1ibindo o desembarque ele
quella praça para uso [Jublico. porcos, aves, cannas e l'ructas vindas do interiQr nas pr<:lias

'a essão de 20 de novembro de "85~, determinou, que do Trapiche e suas immediações, e obrigando a effectuaJ a
por editae se paz sse em arrematação as obras desta pra- descarga d'estes generos na praia cio Açougue Velho, ou
ça conforme.o re pecti\'o plano e orçamento. na do Portinbo qU:Jnelo ahi faltasse a maré, e designando

Em essão de lt ue a1.Jril de 1855 officiou ao presidel!te que fossem vendidos unicamente n'esta praça.
da provincia pedindo-lhe" que pelos cofres provinciaes lhe Apenas foi publicada, representou a companhia Confiança
fosso dada a qoantia de 1O:000fi;OOO r!3is para auxilio des- 'Iaranhense contra es,a disposição, que feria os seus intll
as obras, il qoe ia dar começo por administração. resses, excluindo dos armazens da Praça do Commel'cio a

No dia 12 d'esse mesmo mez re pondeu-Ihe o presiden- venda de taes generos, que desde tempos immemoriaes
le affirmati\'ameote, porem sendo essa quantia dada em co tornavam desembarcar n'aquelle lugar.
pre tações mensaf'S de õOO~OOO reis. Foi ouvida a camam municipal, e sendo tudo levado ao

Na ses, ão ue 19 ainda d~esse mez deu ordem ü commis- conbecimento da assembléa provincial ponderou o sr. Para
são cle obras para dar começo á execução elo projecto des- nagllfi, que essa postura vexatoria e de nenhuma utililladu
la praça. . só servia para crear llma foute de renda para a municipalida-

Em 7 de maio principiou ella seus trabalbos, hoje con- de, por quanto a praça do Açongue-Velbo c a do PElI'tinho
cluidos, e que constam de quatro barracões solidamente uão- oU'ereciam desembarque a todas as boras e em todas
coustroidos, onde estão açougues, e vendas de fmctas e 1e- as marés, como a do l'rapiche e às suas immediações jun
gumes. . to á P"aça do CommerC'io, e alem d'isto, á vista do art.

Apraça está prompta, bem calç,ada e até com alguma ele- 66 §§ -10 e '1,1 da lei de lO de outubro.([e 1828, punha I'es-
gancia. trições á liberdade do commercio e indt-lstria do munici-

Em 28 c1~ novembro de .J 860, quando acamara tl}unici- pio.
Dlec, Vt. I-59.
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Revogou est<) po tura a assembléa pro'·ineial. la\TaclorBS d'esta cidade, pedindo se não deixasse ediOcar
Finalmente em 14, de maio de '1869-0 dr. José da Si!- propriedades em uma praia junto a alfandega.

va Maia, ~uando oa .[lresidencia da prorincia, mnndou elar,' Não sabemos qlle utilidade eneilergavpm n'i'to os peli.
em virtude uo ameio da camara do dia antecedente 4:600~000 danarias e nem qual foi o despacho.
reis em apolice por conta do emprestimo municipal para a Em omeio de 7 dlj março de l77!) o governndor D. DIO·
desapropriilção dos casebres qlle existiam ahi, ilfim de ser go, dando cant;J de algumas cousas que julgava"utei , disse,
aformoseada e alargada como realmente foi essa praça, e eeque em cidade alguma era tão nec.essario o e. tabelecimcn·
construiram-se então as noras casas entre a nta da 1I1anga to d'um fe?'râro 1Jublico para;) gunrdn e renda dos gene·
e a t?'avessa do Pontal. ros, que os lavrndorcs colhiam, como o'estiJ, onJe tudo che·

Praia Grande. -A primeira noticia, que en- gava por mar, e ou se tlamnifica\ a com a c1emora na om·
contramos para a formação dn Praia Grande, ac.l1a-se na barcaçõe" ou se passara ás mãos dos regatões, que os 50·
provisão regia de IOde janeiro de 1780, pedindo-se .n'ella neg~vam par;) o vender por alto preço, pOl' tanto, c muito
de Lisboa ao gO\'ernador e capitão-general do Maranbão «a priõcipalmente porque sua magesLade m;JndaV3, "passava a
remessa da planta da obra, que se pretendia fazer, e de erigir o me~cioa;)do ferreiro lJublico.»
um caes, dando-se terrenos para so edificar cm um anno E te terreiro foi mandndo eonstruir pelo ;)riso de lU de
afim de formar uma praça regular.» outubro de 1798.

Por outra provisão regia de 'l8 de novembro do mesmo Enl"'14. de :inIbo de '180{~ o govcrnador D. Antonio do
foi ordenado ao~ governador para indagar ((se os parLiclJla- Saldanba da Gam;J officion :\ camara pedindo, ((qne lhe in·
res, a quem foram concedidos terrenos na P?-ain Gl'anrle, formasse o lugar, que acuasse mais pl'opl'io par;] I)'ellc'u
faziam as obras projectadas com segurança e brevidade, e estabelecer a praça publica d'esta capital, para hi1\'81' abulI·
no caso contrario se posessem a lanço, dando parte do me· elancia do necessario, baratas:! de preço e r.ommodo i1ol:om·
nol' preço para se dec.idir se deveriam ser feitas on não por prador e veodedor.»
conta da fazenda real.» Em 15 de setembro de 1804. o capitão-general D. :\"10'

Segue-se um longo espaço de 4 annos sem occurrencia nio de Saldanha da Gama o1Iiciou á camara dizendo, que
alguma a tal respeito digna De mencionar-se. - eepa1'a evifar' as gm'/u!es (l1"[ficulrlades, que de toda il p~rle

O governador e capitão-general José Telles ela Silv:! of- se lerantaram para efIectuar a prnjectada praça publica, li·
ficioll ao ministro portoguez Martinuo de Mello e Castro em aba ,eUe ortlenado ao contr~t;)tlol' arrematante das cacb~ça5

3 Çle junho de {78~. dizendo «que á vista da difficuldade e a tomasse á sua conta, fazendo-a á custa do me mo con·
trabalho, com que se descarrega"am e transportavam para trato.»
terra as fazendas que traziam os narios, que vinham a este O arrematante era José da Costa Oliveira, e o contrato
porto, as avarias a que estaVil!D expostas vindo nas costas versaViJ sobre a venda a n:talho da agoardénte de canna,
tle negros e marinheiros, que as conduziam por cima ele lô- areado pela camara em 1737 e conOrmado por sua alteza
do até á alfandega, os prejuisos que muitos carregadores real em 1742.
tinham já experimentado n'esses transportes, e o clesejo ele Em 4· de IDnrf;O de -1805 em resposta a algumas obser
aL!iantar o commercio d'este Estado, fazendo quanto fosse vações, qne a camara lhe fez sobre a pouca segurança que
possivel este porto cotJIlIlodo e ULil, o obrigavam a formal' observou nos páos a prumo, que sustentavam os telheiro
o projecto de fazer um caes defronte d'aJfandega d'esta ci- interiores e exteriores das b;Jrracas, disse elle, que tinha
dade de S. Luiz.» tido a mais exacta· \'igilancia sobre est3 obra, estando ollil

Para conseguir este ·fim, como Ibe tivessem requerido aI- debaixo de sua immediata inspecção, fazendo assim poupar
gllns moradores da Praia Grande chãos devolutos, convi- dois terços seguros· d;J importaoc.ia lia mesma, e terminou
dando outros babitantes d'ahi, mostrando-Ibes as vantagens talvez como censura, ((rccornmendando-Ihe de novo as pro
de construcções de casas n'esse lugar «conceL!co-lhes chãos videncias, que tão necessarias se faziam n'esLa' cidade, para
quanto bastassem par.a formar uma lJraça regular de 40 a soa fartu'ra, aceio e formosura.))
braças de comprimento, guarnecida de casas de todos os Em 28 de março de 1805 enviou aos c,nmarista as el1a·
tres lados, e fazendo-se o referido caes em distancia pro- ves das barracas de 2° quartejrão ((advertindo-lhes porem
porcionada ás morallas ali edificadas.» que lhe foi pouco agradavel o vê!' um tanoeiro occupando

Não foi concetlido chão algum eesém a condicção de edi- ama barraca, que foi construi da para a vond:! do come ti·
ficar o propdetario, primeLr:Jmente e dentro do preciso ter- veis, o que só na falta de alugadores d'esta natureza podo·
mo de um anno, aquelle espaço de caes, que fosse corres- ria ser cedida a officiao" mecbanicos, pO?'em exceptua/ll/o
pondente ao do terreno concedido para d'eRta sorte lograr os tanoeiros, ou outros d'esta natureza, cujo trafico emba·
o fim de vêl' o sobredito caes acabado, a cidade mais for- raçava consideravelmente os visinhos, e até a serl'entia pu·
mosa, e dimiuuidos os preços dos alugueis de casas, ÍrlLli- blica ela mesma praça.»
to mais caros elo que em Lishoa.» Em 30 de outubro de ·180t; enviou as ch:lVes rias barra-

Pal'oce-nos, que este projecto, como todos os que são ll- cas elo 3° quarteirão.
teis a csta provincia, encontrou 0bstaculos não pequenos Foi esta a origem das barracas, que ahi vimos na Praill
para a soa realisação, como se "ae vêr. Gmnde; e que desappareceram ba poucos annos.

Pela provisão regia ele 27 ele outubro ele 784· foi man- A municipalidade participuu em to de dezembro de i8·lí
dado, que o governador informasse nma petição de muitos ao juiz almotacé Clementino José Lisboa, «que em beneficio
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do [JOvo d'esta cidade, e rendas da camarn resolvera esta- nhense tendo por fim a con trucção d'um elliOcio rectangu
belêceJ' uma tulha de farinua afim de se vender :10 povo lar, de risco el gante, no lugar das referidas barracas, des
aos meios alqueires, quartas e meias quartas.» linado para o mesmo fim, co_m o capital de 80 'contos de

Já anteriormente por omcio de '15 de seLembro do mes- ,'eis, di\'ididos cm quatro mil acções de 20t$000 reis cada
mo anno foram na praça publica collocildas as (( balauças do uma, a quaí durarà até ti de -etembro de "895, epoeba em
repeso e as mediu<.Is estabêfeüidas n'esta praçil.» que o terreno e o cdiOcio, que construio, serão entregues

Termina\'a mantl:lI1élo, que' os inquilinos das barrac.as de a camara municipal da capital, nos termos do contrato com
numero ,1 a 6 se relira-sem deotro elo pra o de H:i di<ls. ella celebrado em -18 de setembro de 1860.

Eis a origem do Barracão, tulha, ou cel/eiro lJublico. Pelo decreto n. 2,939 de 26 rle junho de -1862 teve esta
Por um eLlital o capitão Joaquim José Vianna, ((como \"e- companbia auctorisação par-a funccionar, e foram approva

reador mais velho'da camara e por uem da ordenação juiz dos qs seus estatutos.
presi,lente <1'olla)) f0z sabor que para comrnodidal1e publica O ediCicio aC!Ja-se prompLo, solida e elegantemente cons
e tinha «(estabelecido no sitio da Praia Granele l1ma praça Lruido, tendo s'ohre a porta principal uma corôa aberta em

eribeira, onde em Llifferontes harracas se podia achar em marmore, e o~distic() «~8 de julho de 186.5» recordando o
venda os generos do pl'ompLa neccssidnde desde o principio dJ() ertí que se lançon a primeira pedra para a sua constmc-
do dia até a hora da corrida c\<.I sineta da (~a11eia,» ção:

Por este edita! se conhece, que ahi se deviam r~nder No pateo do centro existe um üos chafarizes da malfaua-
fruetas, peixes, a\'es, animnc rivos 0(1 mortos de fresco, da compaobia Anil.
eseepto a carne de racca por ter o lugar do açougue, de- Em frente do lado esquerdo está o becco cl'.I/fi.lnrle!fa,
lerminando-se tambem que só podiam andar á venda pelas onde se acha mal llcGommodada esLa repartição em um an
ruas os doces, e (todo o que fosse feifo em forno, as bor- tigo ediBcio da extiocta companhia do commercio.
laliças até a 8 horas da manhJ, e logo que esta bora fosse Na praça e do mesmo lado e tá o ar:;efJ31 de marinha 00

chrgada os vendedores d'este genero se recolheriam a dita ele funcciona a capitania do porto, e sarve de aquartela-
praça, ondu fariam assiduamente assistencia.») mento para o corpo de aprendizes marinhei1'os.

Os moradores das barraca eram obrigados (Ia conservar Mais ab;lixo caminhando em frcnte do arsenal e na direc-
uajanolla do seu aposento uma lantema OLl lampião de de Ç10 elo mar encontra-se a ponte d'.Jl/andega construida em
3enLI'ada da lloite aLá ~ GOITida lia sineta pela maohã.» "797 a principio de madeira, e depois reconstruida ele pe-

Quem infringi 'se estes artigos tinlia a mIJ/La de W~OOO dra e cal.
rei- para a camara pagos da cadeia, ooJe 'uria retido por Antigamente o' mar chegava até à alfaodeg~.

30 dias, alem da perda do genero, que deu lugar à multa, Do lado opposto corre a rua do 1'l'opiclte, que vae tllr-
sendo este diriuido melade para os preso da cadeiJ, e me- minar na rampa de palado: era !la bem pouGO tempo um
lade para o (lenunciante.» immunrJo lamaçal, e hoje é uma bella e espaçosa rlla, per-

Foi isto determinado em 16 dI} março de 180a. feitamenLe calçada, com um excellente caes de desembarque
-Foi-lhe dado o scu regimento em 29 de julho ele i820, tu/lo fcito com muita economia, Os negociantes, ahi mora

elogo no priocipio do mez seguinte priucipiou a fllnccionar dores, man<laram collocar no dia 20 de abril de 'J863 no
eoJJ) o nome ele Terreiro PuúliIJo ou Casa cllts Tulhas, becco do l'ralJiche, onde começa o caes, uma fina pedra c1v

Mostrando depois a experiencia que no Llito regimento mal'moro' entre 11m quadro de azuleijos com este distieo:
ou regulamento ba\,iam artigos impratil;aveis, e falta de ou- "CM'õ e '-1.\'1\\\)\1, \\.t\ n\u, 0.01,·l\\úvhe,
Iras indi.pen aveis, em ~4. de maio do anno seglJjnte o go- \~\to ~\t\ a,1I."Ú\ú':\\\·t~c;ij,o 1\0 ~~'''. 'õ\'. O\\'õ \.h~\~·\l J\. \\,
"ernador- Dernardo ela Silveira Pinto nomeou uma commis- õ-eCt\wl.\,o'õ 'tIh\\.o. '\SG,;\",

'ão para re\'el·o, resultal]c1o d'i -to ser 0116 derrogado como É simples a memoria quanto ao distico, mas grande e so-
se nnnca uxis!.i se, e ulJStitnido por outro formulado pela blime no pensamento á vista cl'este notarel serviço, pelo
municipalidade em 27 de agosto de f821. qual não se en\'ergoobarão mais os maranhenses diante do

«Algumas camaras po. teri orC& á insti Luidora, tem uerTo- estrangei 1'0, que sal tal' pela primeira vez em nos a pa
gado \'ariú artigos reduzindo tuuo a um (;l1aos» disse o Lr-ia.
a~ministJ'a(lor' J030 Antonio Garcia de Abranch,es em -16 de Copiamos esta e oútras ioscripções"porqoe estamos COll

julho de i828 ab presidenta Co ta Pinto. \encidos, com o distincto litterato Manoel de Araujo Porto-
Augmentaràm impostos, diminuiram tempo de pagamen- \.Iegre, que não ba uma pedra posta pela mão do homem

lo, amontoaram difficuldac1e na fiscaltsação, e afinal nada 0- no centro da ua cidade, que não exprima uma idéa, e que
zeram. não repl'esente uma lettra do alphabeto da cirilisação.

PaI' edital de 29 de janeiro de 0[833 a camara fez saber, Prat:a.-Hiacho, na comarc.a de Caxias, que de'a-
tque Iiia fazer cessar a exi tencia d elle no mez de abril gua no Itapecnrú depois d'um pequeno curso.
proximo,» P reá-CIIlla do).-Archipelago formado por direl'sas

Em i3 do dito me.z olJjciou á camara o cioadão Ellzebio ilbas desertas a NE da bahia de S. José, da- quaes a maior
el'erino COITêa Lobão, escrirão-fisca! do Terreiro, que e a mais septemtrional ea ilba de Santa Anna, onde está

como se acbara extincta esta repartição mandasse ella reco- Gollo(;ado U(J1 dos pbarões da entrada do Maranhão.
llier os livros e ntenciJios. Preá.=--Rio que, depois de correr dez leguas do sul

Em -1859 encorporou-se a companhia Confiança MCI1'Q- para o norte, \'ae desaguar na babia de S, José.
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Defronte da sua embocadura tem um archipelago d'ilbas Presid~ntes.-Vide Governo da 1ífovincia.
tambem chamadas do-Preá. Preto-( rio ).-Um dos rios .tributarios do Mu·

Por este rio navegam canôas até quasi ás suas nascentes. nirn, com o qual contlue a cima da villa da Manga: no in·
Os terrenos ao lado deste rio, são tambem regados por "erno dá navegaçãO' a canoas grandes no espilço ue 1·\ le·

variQs riachos, e mui ferteis. guas, e daria no verão se se levasse a elIt:lito a limpesa de
Preces PELA VIAGEM DA FAMILlA IIEAL DE POI\TUGAL seu leito, a qual, tendo sido começada em '\802 pelo go·

PARA o Illo.-Governava esta capitania D. Francisco de Mel- vernador D. Diogo de Sousa, ficou intelTompida desde 18011

lo Manoel da Camara, quando em 7 de janeiro de 1808 aqui até 1820, epocha em que o capitão·general Bemal'do da
chegou o navio Perl1(lmÚUOana, sahido de Lisboa em 29 de Silveira Pinto ordenou, que fosse continuada..
novembro de 1807, trazendo esta noticiél. Em 184'l projectou-se alargar o alveo d'este rio até 50

Mandou o governador', que se fizessem preces em toda palmos entre o seu confluente e o ribeiro lVIocambo.
a capitania, e se dissessem as orações do costume na ceie- O secretario do governo Joaquim José Sabino em 24 de
bração do incruento sacrificio da missa. novembro de 1803 disse «que á vista das informações da·

Preguiças-(I'io das).-Nasce na lato merid. de das no dia 22 pHlos negociantes Franci co do Valle Porto (\
3° 42' e na long. acc. de MO 42' e desagua no acceano 5 Joao Raposo do Amaral, que examinaram as contas dos de·
llÔlguas ao poente da barra da Tutoya: é largo, mas só pelo pezas feitas na abertura do 1'ío prelo pelo eommand~lIte do
canal de leste podem entrar sumacas. julgado de S. Bernardo a tenente Francisco A\I'c Pereira,

A costa é cheia de restingas na distancia de o milhas, julgava-as cm estado ele serem appro\'adas.»
porem de 8 em diante encontram-se sempre 7 a 8 bracas
de fundo.

Quartel do Caxnpo d'üurique.-I 1'erminoll a go\'ernador dizendo «qne na soa opinião
Vide Largo do qum·lel. . achava mnito justo, que sua alteza real tlesse a proprieda·

QUina.-Parece que o bacharel Vicente Jorge Dias da do alT:icio de escrivão ele ouvidoria desta capitania ao re·
Cabral em' suas viagens scientificas 1301' esta província des- ferido bacharel em remuneração dos seus serviços, e do
cobriu tambem a quina rubra, porque o governador D. Dio- prejuizos de mais ele 16,000 crusados, quo nqui podia per·
go de Sousa dis, e para a Metropole em seu officio de 20 cebe,' pelo exercício de advogado no decurso de tres annas
ele setembro de '1800 o seguinte: . e quatro mezes, que andou empregado nas excursões do

«Do officio du bacharel Vicente Jorge se conclue verifica- productos naturaes com utilid~de do real serviço.))
da a 'antecipada reflexão, que frei José Marianno Velloso fez Encontramos em 19 de abril de ,1807 D. FI'ancisco de
na pago 160 da QttÍnogmphia Portugzleza.» lVIello Manoel da Camara remettendo ao \'isconde de Anadia

Em 6 de abril ele 1803 disse este governador «ser anti- upar certidão. o tbeor do omcio e docunientos, que a Junta
quissimo o uso, qlle se fazia no sertão da casca da arvore d'administração e arrecadação da real fazenda deste Estado
chamada 'qztinaquúza, e que o dr. Antonio Jose Pereira dirigio em 17 do corrente ao presidente do real erilrio, ten'
principiou a applical-a com bom Sl1ccesso nas febres inter- dente ao ordenado lia professor de rhetorica desta cidade
mi tentes com o titulo de Cflseas amargosas de Pernambu- Vicente J.ol'ge Dias Cnbral.))
co.» Assim remuneraram-se tant0s trabalhos I assim prendeu·

Por este mesmo officio sabemos «que d'aqui se fizeram se ii cadeira do magisteriO' tanta actividade I
dnas grandes remessas com 'separação das cascas grossas elos Assim inutilisaram-se abj esforços e dedicação muito pro·
troncos e dos ramos, eujas qualidades fOl'am descriptas na veitosos n'outro lugar e o'outra applicação f
Düserlaçào do referido bacharel Vicente Jorge Dias Cabral, Já se vê, que vem de longe infelizmente o el'l'o de e
e na collecção das suas Observações dos veqetaes tomo 2°, e despresarem as vocações, o qlJe traz incalculareis prejnisos,
no Dt'art'o di) vigario de Valença.») sem durida mais ao Estado do que ao intlividuo.
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