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Recolhilnento de N. s. n'ANNUNCTAQÁO E HE· cução do dito Breve examiniJl'á primeiro o ordinal'iu ss ebs
IIEDlOs.-Para dar prineipio a fundaçao d'este Becolhimen- sistem actualmente, e ,'eriticadas todas as condições do meu
lo seu piedoso e infeliz instituidor, o missionaria apostolico mo Bre"e e os mais requisitos em direito, e do que se d
frei Gabriel Malagrida, da companhia de Jesus, autoris3- brar elle ba de dar conta ao vice-rey: os mais Recolbimeo
110 pelo alvará ue 2 de março de -175'1, uirigiu-se por muio tos que de presente !la e piJra eJ foturo bouverem, poderam
d'uma petiç,ão 30 bispo D. frei Francisco de Santiago e dis- ter a mesma forma de religiosas, bavendo para is o Breve
se «que o zelo da maior honra e gloria de Deus o movia a de sua sanctidade; e quanuo assim pretendam passaI' para
fundar nesla cidade um Recolhimento para a boa educação o convento de religiosas alguns dos ditos recolbimentos, os
das doozellas debaixo do lnstitttto das Ur'sttlinas, que se ordinarios e governadores respectivos me devem dar conta
achava appróvado por quatro pontifices, como constava das do estado delles: para as ditas fundações de recolhimentos
regras impressas em Roma, que apre,entava a s. ex!:, cuja e seminarios preceden\ auctoric1ade, approvação e licença
fundação pretendia fazer junto á igreja do Bosario dos pre- do ordinario e gorernador, sem que este ponba duvida af
Ir.., e pedia por isso a s. exc. rvm. a se dignasse dar p~r- guma ás ditas fuouaç,ões, que não seja prudente e grave
missão para a dita obra, de que resultava grande utilidado para o maior serviç,o de Deus e meu: e de todos os que se
ao bem publico pelas almas.» , erigirem ele novQ se me ba de dar conta; e por querer fa-

Como este alrará ainda não foi impresso, e é mnito im- vorecer urna obra tanto do agrado de Deus como da minba
p0rlanle, aqui o vamos registar copiado 1'psis vM'bis d'uma real piedade, sou servido tomar os ditos conventos E} semi
rcrliLlão, que da camara municipal requertlu, e obteve em narios debaixo da minba real protecção e fazer mercê aos
20 tle junbo de 1812, O. Apolonia Maria do Sacramento, mesmos seminarios de 300aOOO reis cada anno, para os qne
superiora então do referido Recolhimento, a qual se acha se erigirem na Bahia e Rio de Janeiro, e 200t$000 reis para
annexa aos autos da fuudaç,ão d'esta piedosa instituição, cada um dos que estão principiados ou se criarem de npvo,
exi'tentes no precioso al'chivo da camara episcopal, e que e as referidas congruas se pagarão pelos rendimentos dos
podem ser consultados com muita facilidade, graças á boa dizimas das provedor'ias, cm que os seminarios estiverem
ordem, ao methodo e ao zelo, que ahi reina. situados e se entregàrão pelos provedores respectivos aos

dosé Benedicto Conêa de Faria, cidadão d'~sta cidade e reitores ou superiores da companbia, a cujo cargo estire-
n'ella escril'~o ajuuaote da camara etc. rem para os applicarem á sustentação dos seminarios, ten-

CerLifico constar á fi. '10/i- verso do livro iO findo elo re- cio n'isto e ~o augmento e consel'vação dos mesmos semina
gisla da camara achar-se o alrará do theor seguinte.-Eu rios o cuidado que aos prelauos maiores da mesma t;ompa
el·rei faço saber aos qne este meu alvará virem, que tendo nhia tenho recommeodado. E ultimamente - Hei por bem
con ideração ao que me representou o missionaria Gabriel ueclarar que a corôa em razão dos dizimas que cob a só
Malagl'ida da companbia de Jesus acerca de er wnreniente poderá ter obrigação'de fundar' um seminario na cãpital de
ao serviç,o de Deus c meu, que no Bra ii se fundem Reco- cada uma das dioceses e qne as congruas as ignadas para
Ihimentos de ..onvertidas e meninas 13 seminarios, em que os ditos seminarios, cujas fundações não forem de obriga
se crie a moc.iüacle com os bons costnmes, educação e dou- ção" mas de mera graç,a, não prejudicarão as obrigações
lrina, de que tanto se necessita n'aquelle Estado, e a con- de ju-Liça impostas Bas provedorias resp~cLivas. Pelo que
sulta que sobre esta materia se me fez pelo conselbo nltra- mando ao meu "ice-rei e capitão-general de mar e terra do
marioo em que foram ouvidos os procuradores da minha fa- Estado do Bra ii e ao governador delle e do Maranhão, pro
zenda e corôa: Hei por bem conced~r aõ dito missionario vedores da minIJa real fazenda de um e outro Estado e mais
Gabl'iel Malagrida licença em soa' ida para se fundarem o' ministros e pessoas a que tocar, cumpram e guardem este
semioarios da Parnahyba, São Luiz do Maranhão, Belem do alvan\ e o fiJrão cumprir e guardar inteiramente como nelle
Gram-Pará e Cameta e o Hecolhimento de Igaraçú com os se contem, sem duvida alguma, e o mesmo recommendo aos
estatutos das Ursulinas, que se a0ham approvados, decla- Ordinarios dos ditos Estados pela parte que lhes toca; e este_
mndo que nos estatutos destas, que hao de ser os dos mais valerá como carta' sem embargo da ordenação do livro 2°
Recolllimentos, se não faça alteração principalmente a res- titulo 40 em contrario, LisboiJ, 2 de março de 1751.~Be.lJ.

peito das profissões, sem licença da Sé Apostolica. Outro- Alrará, porque vossa magestade ba por bem conceder ao
sim faco mercê ao dito missionaria de que pos~a estabele- missionaria Gabriel Malagrida Ilcença em sua vida para se
cer semelhantes fundações em outra qua~quer parte d'Ame- fundarem os seminarios da Parnahyba, São Luiz do Mara
rica, Ilarendo a commodidade e subsistencia necessaria: tam- nbão, Bellem do Gram-Parâ e Cametá e o Recolbimento ue
bem sou servido se execute o Brere de Slla Sanctidade p,ara Igaraçú, com os estatutos elas Ursulinas que se acbam ap
sercanvento de religiosás professas o Recolbimento das Ur- pro\ados corno n'este se declara, que vae por duas vias.
salinas do coração ele Jesus na cidade da Babia; mais na exe- Para vossa magestade vêr.-2a via.
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2a via.-Pol' decl'eto de sua mago. tacte de 23 de julho de mais autos neces ario·. V. exc. manJará o que fOl' serl'ido,
050.-Alexandre Metella de Sooza l\Ienezes.,-Luiz Borges -Mattabosqoe.
de Can'alho.--O secretario Miguel Joaqoim Lopez rIe Lavra Á vi ta ü'isto profül'io . exc. revm, nos sopraditos ali·
o fez escrever. tos e 'te de::jJacho.

Registado u n. 36 do livro H de provisões d.a seueta- «Satisfeito o reqnerimento do J'cvLl. dr, procoradol' da
ria do conselho nltramarino, Lisboa 2 ue abril de 1751. -- mitra pil, se licença com as cl:1llsulas e condições que o mes·
Joaqoim Migoel Lopes de Lavra.-Pedro José. Corrêa a fez. mo apont<l.-S. Luiz do Marallhão 2:) de agosto de 1751,

Compra-3e na mesma' forma qoe sua magestade ordena e etc, etc. (Estava a robrica de s. exc. revma:)>>
se registe nas partes, onde tocar.-Pará 2G de seteml)rú de Sngeitanclo-se a estas clau 'ulas assignoo na camara eco
1701.-Francisco Xavier ele M~ndonça Furtado. clesiastica o di tI} mi. sionario Gabriel Malagrida o seguinte

Registado a fi. 35 do livro liO qoe serve n'esta secretaria termo:
(J'Estado do registo de alvards de sua magestade.-Pará 28 (cAos 21 Jias,do mez de ftlvoreiro de ,1752 annas D'e la

I de setembro de 175'1.- João Antonio Pinto da Silva. c,it.lade de S. Luiz elo Marunllão o camara episcopal appare·
Compra-se e registe-se nos livros da fazend-a.-Belem do ceu presento o muito revú. pat.lre missiona rio ~(Jbriel Ma·

Pará 2 de outobro de '171H.-Souza. lagrida, da companhia de Jesus, e lhe li o decreto do exrn,
Registado a fI. '115 do livro que ser\'e' de regi 'to de e revrn. sr. bispo e rpsposta do r8\'d. dr. procurador da

provisões reaes na fazenda real.-Belem cio Pará 2 ue ou- mitra, e pelo dito revd. parire mis ionaria fui dito que era
tubro de 17ti'I.-Pedro Car\'allino. contente de que a Recolhimento ele donzellas, que quer Cun·

Cumpra-se na mesma forma, qoe soa mage 'tade ort.lena e dar o'esta cidade do Maranhão debaixo úo instituto das UI'·
se registe nas partes que tocar.-Maranhão ,1° de t.lezem- solinas, esteja subjeito á jurisdiccão ortlinaria d'este bispado,
uro de 1751.-Luiz ele Vasconcellos Lobo. e que tuuo o que em orei em a esta fundação fôr feito com

Registado a fi. 2 verso do livro i O que -sene na soc.re- as e mohs dos /leis, no easo que não se effectue a dita obra
taria t.lo governo d'esta capitania de registos de alvarás de 01] se desista e manomitta, fiqoe ii li posição dos exms. e
S la magestade.-S. Luiz do, Maranhão 2 ele dezembrq úe revOlS. srs. bispos com conselho ~() illrn. c:Jbido, tudo na
i751.-Pclolo Caetano d'Amorim. forma dos sobreditos. decreto e resposta, e que com estas

Cumpra-se e registe-5e na forma qoe sua magestaLlü mano condições pedia licença para a dit;l fllndaçJo: e do camoa·
da.-Mul'3nbão 3 de dezembro de '1751.-Faustino LIa Af- sim a disse e acceitou o mesmo revd. pndre missionaria, fiz
fonseea Freire e Mello, este termo qoe elle assignOLl', est,lOdo pur testesrnunhas

Fiea registado no livro dos registos elas provisões reaes presentes o reva. conega TlJeo(]nro CameHa de Brito e Ma·
d'esta provedoria·mór a tl. 53 verso et sequentes.-S. Luiz noel f1'Almeida e Freitas. E eu IJenrique de Bal'l'Os Fron
do Maranhão 3' de dezembro de -I751-Manoel Lopes da teira, escrivão da camara opisl:Opal qo~ u escrel'i-Gabriel
Silva. ' Malagric1a-Tbeot.loro CameHo ele Brito-Manoel d'Almeitla

Compra-se como soa magestade manda e registe'se.·- Freitas.
S. Luiz do Maranllão.em camara e de dezembro 6 de -175'1. A 27 ele jonbo de 1752 no logar e sitio junto á igreja dá
-Pereira,-Pinta.-Araajo.-Faria. N. S. elo Rosario elos pretos, presentes o bispo, o eseril'ão

E não se contiliba mais em o dilo alvará que eo escrivão da cé\mara ecclesiastica, conego Henrique de Barros Fron
do senado da eamara abaix.o assignado bem e fielmeote aqui teira, foi por elles vislO e reconhecido o lugnr para a fun·
fiz registaI' do propl'io, que lomei entregar ao revd. reitor dação .. e logo se assignou sufficiente e capaz para isso, eli
do seminario Autonio Moreira com o qoal este conferi e vae t.lo testemunll3s presentes o conego viga rio geral dr. João
s~m cousa qoe duvida faça e em Ludo ao proprio me re- Roelrígt.:es Covette, o conego dr. promotor do ecclesiaslico,
porto.-S. Luiz G de dezembro d~ 1761.-Matbias Ouarte Francisco MatLabosque, o capilão Lourenç,o Belfort, o paore
de Sooza.· I Antonio dos Santos CamcHo e José Vi\'aruo,ll

Foi despacbada e autoada esta p,:tição em H) de agosto A 5 de julbo de I752 se passaI) carta da licença PJl'a a
de i7õ-l com vista ao dr. procorador da mitra. fundação do dito Recolbimento ele donzell:Js.

,Oeo este o seu parecer nos seguintes termos: Malagriua deu logo principio aos seus trabalbos, porem
(,Sendo o Recolhimento de qoe o reverendo supplícante desejando realisar qoanto antes o Recolhimento de algumas

tracta, em tudo e por tudo subjeito il jurisdicção ordinaria senhoras, escolheu para es e 001, até t\ conclosão das obras,
. d'este bispado, não se me orrerece dllviLla, ~e lhe conceda qoe estava fazcndo, uma casa t.lo padre José Telles Vidigal.
a licença que pede, e;'\pressanrlo-se n'ella esta clausula e Requereo a necessaria liliença ao bispo, e este mandou
tambem a de qoe sendo a tal obra comprada ou feita com proceder (lar seu vigaria geral ao exame e visita do referi·
esmolas dos fieis cbristãos, se por algum incidente não se do predio,
conseguir o desejado fim e complemento, ou depois de com- Fallecenuo D. frei Francisco ele S. Thiago, e não sendo
pleta pelo decurso do tempo par algum principio perder o julgado por sentença o auLo de Nestoria feita em 23 de ja
ser de Recolhimento, Y. esc. e os exms. SI'S. seus SLlcces- neiro de 1752 n'essa casa, qoe era janto :lO collegio dos
sares clispori'ío do solo, ,materiaes e mais bens e direitos a jesuitas, hoje Sé, e sem duvida n primeira da roa da Palma
elle pertencentes, com conselbo do reverendo cabido, para ôefronte da sala das sessões d'assembléa provincial, rcqne·
o que entenderem ser maiR do agrado de Deos, do que tudo reu Malagrida ao reverendo cabido a conclusão e senlença
tambem reqoei~'() se faça termo na camara epis00pal e os d'esses autos.

/



REC REC

M~ndou o cabido juntar esta petiçüo aos auto~. Presos o padre Manoel da Silva ~ seu companheiro, e re
Otermo de vestoria diz que o I'eve!. dr. rigario geral metLidos para Lisboa, os bens do Reoolhimento foram de

João Rodrigues Covette' (cacboo boa a casa, com todas as positados nas mãos de Antonio Alves Maia e Antonio Nu
commodidades, capacidade, e casas clallsuradas com varios nes do Valle, até que por ordens posteriores tiveram de
quartos para n'eill-}s assistirem as recolhidas, seódo teste- ser os assumptos relativos a este sequestro aJIectos ao de
rnunhas à dr. arcedi{]go José dos Reis MorQira, o revd. mes- sembargador e om'idor geral ~ntonio José u'Araujo e 80u
Ire escolla Felippc Camello de Brito e o padre Antonio dos za, e afinal ao bacharel Manoel Guimarães da Costa, qne
Santos Camello. J) exercia o cargo de intendü-nte das minas da repartição do

Não satisfeito ainua com esta vestoria mandou ainda o norte.
rel'd. bIspo proceder a ootra em D de julho de ·1752 nas Parece qne o governador de Goyaz João Manoél de 1'l'lello
mesmas casas e pelo referido rigario geral, que confirmou tomou a si proteger os interesses do RecolMmellto, como
tudo quanLo di se da primeira vez. se deprehende de uma carta do bispo frei Miguel de Bu-

Jl1ntos todos estes terllloS ao autos, e conclusos, foi a lbões de 2 de julbo de oJ761, em que se lê o seguiote.
"estaria julgada por sentença do revorenclo cabido em 5 de -flecebi a de v. exc. de 1,I de agosto do anno passado,
junlJo de '1753. tão dem1)rada, que agora é occasião de respoDuer, como

D'abi a um mez, em 5 de ngosto, n'essa casa e'ntraram e faço; e em primeiro lugar rendo a v. exc. graças pelo zelo
foram congregauas as primeir;]s recn!hidas. á respeito do Recolhimento do coração de Jesns, tI'esta ci-

Em quanto ellas abi principiavam sun vida religiosa, Mn- dade. O seu procurador, que foi o padre Manoel da Sih'a,
lagrida não descançava, pelo contrario multiplicava esfor- segllodo consta das suas cartas, promettia, mas não manda
ços, e recorria á caridade publica para acabar a ediflcação va: as pobres recolbidas viviam só de esperélnças: v. exc.
do edificio projectaJo. [lorem, as quer cumprir, no que fará serviço a D@us.

Em quanto elle por aqui luctava com tantas difficuldades, Para onele o padre 'lanoel da Silva divertia as esmolas
!'ejamos o que em nome de suas filha:>, e da obra, em que recebidas, ou se as divertia, não podiamos de cá observar
tr~balll;]va, faziam por esse va tos sertões dois jesuiLas, in· tanto ao longe. V. exc. com a sua comprebensão estará me
digno por certo do norne ele sacerdotes. lhor informado: assi~ como eu já eston inteiramente pel'-

«Andando o jesuita frei Manoel da Silva pelo M'arilnbão soadido, que por jntervenção de v. exc. terá o Recolhimen
com licunças regias e pontificias no tempo, em que se pro- to melbor fortuna.-
jectava a fundação d'e:>te Recolhimento, offereceu-se para Remettidos os padres para Li boa onde foram retidos em
coadjuvar este pio estabelC'cimento no :gyro, que ia fazer segura custodia, exigio em 29 de outubro e\'e 1761 o conde
pelo interior. de Oeiras do g0vernador João Manoel de Mello informações

Propo ta tão expoDLanea, fdita por um varão apostolico, sobre os di\"ersos be~s, que.elfes tinham deixado na capí-
não era para desprezar-se. tania.

Com esse caridoso fim, e munil]' de licença dos seus O invenLario c!'esses bens, que tivemos presente quanl10
prelados, andou esmulando pelo interior, dizendo-se pO!' escrevemos as notas d'esse capitulo, prova os escandalo e
Ioda a parte procurador do Recolhimento, e declarando a extorsões paI' esses padres praticados com o fim de bí.l\'e
applicação, que pretendiª da!' ~ sua abundante collecta. rem as fortunas albeias, simulando um piedoso intel'esse

N'csse empenho c:onscguio arreliada!' grandes somm~s, pela sorte d'um estabelecimento, que nunca ihes mereceo
depois do que se foi estabelecer nas minas da fi(ativiclade, devoção alguma.
em Goyaz, onde applicou a smolas ii fundação de fazen- Ao passo que ag recolhidas soffriam privações e nece si
das do gado, mas sempre dizendo-se procurador do Reco· dades, ia o padre Manoel da Silva povoando fasendas, com·
lhimonto, com o qual, em uonra ela veruade, nunca se quiz praneJo escravos, -e promovendo no\ os legadils, com que
entender, e a quem em OClia ião alguma favoreceu com um augmentava seu crescido patrimonio.
cei til, apesar dos reiterados rogos ua superiora, soror Ma- Só na capitania de G.oyaz, nas margens do rio da Almas,
ria Josepba de Jesus, que go"erna"a o convento desde sua Santa Tberesa e Canoa Braba existiam seis fazendas com
rundação. duas mil cabeças de gado, alem de mil espalhadas por fóra.

Quando o bispo elo Pará e tlirigio a Maranhão na quali- Chamavam-se essas fazendas Recolhimento, Ortigas, Pil'i-·
dada de delegado do Cardeal D. Francisco de Saldanha, c!obeira, Gilbruez, Gado-bmbo, e a 5exta, cujo nome não
para cuidar da réforma da Or.'em de Jf'SUS, sabendo do vem declarado nos papeis, que encontramos.
procedimento do padre Manoel da Silva certificou á soror Nessas fazendas existiam -l7 escravos.- Em letras e cre
Maria que ia mandaI-o recolher ao Maranhão para dar con- ditos por cobrar encontrou-se o valor de 7:4õOr$720. Não
~ do que pertencia ao Recolhimento. fazemos menção das doações de criptas no inventario, de

N'essa occasião escreveu o qispo ao govel'lwdor de. Goyaz que não estavam effectivamente de posse, POI' não se terem
~zendo·lhe vê!' o irregular procedimento d'esse sacerdote ainda lavrado as escripturas: mas nos livros e papeis esta
ado seu companheiro frei Pedl'o Fedaldi, e o mesmo fez a vam notadas e existiam as respectivas claresas.
superiora por carta de 21> de novembro de ·1 i60. Tratava Cremos que as recolhidas poucos lucros tiraram d'es
Juão Manoel de tomar conhecimento d'isto, quando segui- sas fazendas, situadas no sertão de Amaro Leite: os indios
r~lI\:se as tlesordcns, que motivaram a prisüo dos jesuitas, canoeiras ínvadinrlo essa parte da capitania, as depovoaram
eoseques.lro dos bens, qLle possuiam, ou administravam. e destruíram, como aos demai estabelecimentos, que abi
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já se tinham fondado, e tanto promettitl"m prosperar.» I templos á Deos, e alguns asylos para ° sexo feminino, foi

Felizmente MalagriLla ,enceu todos os obstaculo , e reti- na idade de 71 annos accusado pela inquisição, influenciada
rou-se para Lisboa deixando suas filhas já residinuo no pra- pelo marquez de Pombal, ele herege, hel'esiarca, pertina.,
dio, que para ellas fez com tanta dedicação e fMigas. c07wicto, e confesso, e como tal condemnado t~es anilas de·

D'abi a panca tempo eleram-se as occorrencias, já narra- pois I
das a pago 62, de que resultou a expulsão completa de to- Foi em 20 de setembro de '1761, que e te venerando jo·
dos os jesuitas ut?ns e maus, innocentes e cnlpados. suita som'eu muitos tormentos moraes e physicos I

De todos os lados levantavam-se persegnições c calulÍl- Em pé, na idade de 7ft annos, por mais de quatro ha-
nias ·contra esses fervorosos apostolas elo novo mundo, e ras, ouvia sua iniqua sentença com orna mórdaça, foi gar
todos os meios. oram então reputados bons é apropriados rotado, e queimado depois seu corpo, e suas cinzas lança·
para se ferir, se magoar, e se eleprimjr esses entes já tão das ao mal'.
perseguiJos I N.em um só momeoto perdeu sua angelica paciencia. nem

Não escapou ti vistá dos seus crueis inimigos este Reco- um só instante desmentia seu p()ssado tão cheio de abone
lhimento, e então abusando-se ua fraqueza de iDtelligencia gaç.ão, e de \'irtudes I
e da fragilidaue do sexo d'estas recolhidas, filhas espiri- Admira-nos,' e sentimos dizeI-o, que não se encontrasse
tuaes de GabríeJ Malagrida, obrigaram-nas á assignar uma fi este Recolhimento pai' elle fundado, e construido, um
petição, em que por ellas se disse o seguinte, ([que a ves- syml~olo, um emblema, um retracto, um distico qualquer,
timenta dos habitas Das Ursulinat do Coração de Jes?ts ti- que lembrasge o nome do seu piedoso instituiLlor, e ainda
nha alguma semelhan(.;a com a dos jesuitas, supposto que mais, que no elia anni"ersario de sua morte de martyr ahi
não em todo. e que como estes mereceram justamente de Dão se celebrasse uma missa se quer por sua alma, hoje no
sua magestade fidelissima as expulsões de todos os seus do- 0eo, e que todos os dias não se resasse uma preL:e na hora
minios pelos indignos e lamentaveis procedirneDtos, com do côro, em commemoraçüo d'elle I
que se atreveram a ofi'ender a magestaLle do nosso sobera- Felizmente em breve desaparecera' esta Falta, graças ao
00 rei e salvador, não queriam ellas, de sorte alguma, con- espirita ele ju. tiça, ue que é dotado o exm. sr. bispo D,
tinuar com a dita vestimenta e habitas para não conserva- frei Lui~ da Conceição Saraiva, porque vae mandar collocar
rem em si o menor indicio dos ditos jesuitas, maiormcnte ahi, no melhor lugal" que poder ser, o retl'ncto d'esse in·
não sendo professas, e sim voluntariamente desejavam tro- feliz martyr, e <.lar !lo novo regulamento, que está I'edigin·
cal' o seu lnstit'ulo pelo das Agoslinhas de Santa 8ionica, <.lo para melhor ordem e proveito el'esta casa as necessari·
mudando por esta forma' o lJabito e a regra, e assim pe- as proviuencias, afim elo ser ahi sempre lembrado o nome

,diam o deferimento.» de quem tanto fez por es a instituição.
Em 14 de junho de 1768 foi despachado, como deseja- Todas estas) homenagens morece Malagrida, pois como

vam, pelo governador do bispado o dr. Barbosa Canaes. Fràncisco Xavier, no dizer d'um contemporaneo, percorria
Em -lO do mez ~eguinte, presente o referido governador as ruas d'esta cápital com uma campainha convidando os

no Recolhimento, compareceu a madre abbadessa Maria Jo- meninos à escola, e estes, fieis ao ensino do ápostolo, reco
sepha de Jesus e todas as recolhidas, já vestidas de «tuni- lhiam·se ao seio ue suas familias a contar aos pnes as boi·
ca preta comprida, mangas largíls e compridas, com soa las passagens dos liVl'os santos, e, como Jesus Chl'isto me·
correia, sens toucados e veu no rosto», e abi wnfirmaram nino, pregavam a pala\Ta de Oeos.
com juramento o que haviam dilO em sua petição, sendo Começou asna catbequese pelos meninos, e em brr~\'e

de tudo testemunhas o padre José Telles Vidigal, e João vieram os pecca<.lores tomar parte no concilio das almas
Ignacio de Moraes Rego, aquelle capell~o, e este procura- puras.
dOI' das mesmas recolhidas, e ('.Orno escrivão o padre Ale- Como Paulo não só de ejava destribuir a scicnda, mas
xandre Pedro de Abreu. tambem sacrificar seus dias, e por isso de de pela manhã

A H do mesmo mez foi julgada por seDtença tal mndan- até á noite elle no palpito fazia ouvir ás turbas inconside
ça, e de então até 110ie tem-se observado alli a r.eferida re- radas a voz da cODspiencia, e quando descia da cadeira da
gra. verdade era para descançar no confe sionario folheando as

No meio d'esta perseguição geral e systematica o que foi [lélginas do coração e da vida de muitos peccadores. Ores·
feito do infeli'l Gabriel Malagrida ? to do dia emprcgnva visitarltlo os pl'eSQS, dando-lhes con-

Ah I custa-nos re.petil-o, dóe-nos profundamente narrar os farto e moralisando-os, na cabeceira 'dos enfermos animan
transes dolorosos porque passou essa victima inoocente elos do-os em seus padecimentos, confundinuo com elles suas

. caprichos e da barbaridade do marquez de Pombal, associa- preces ao Altissimo, e dizendo-lhes pala\'ras santas \lO trans-
do á ordem ele S. Domingos I pôr os umbraes da eternidade.

O desgraçado ;jpostolo elo Maranbão depois do haver ar- Á noite, aquelle COrpo, que tanto trabalhou ue dia, aquol-
riscado sna vida, seu descanço e sua saude pelos desertos la cabeça, que tanto pensou, não hiam descançar ainda I
,sertões do no\'o mundo, depois de haver levantado alguns Apenas cahiam as primeiras sombras da noite o padre

Malagrida seguia tlal'a a (~lcleia ila doutrina, hoJe Vinhaes,
. . d G V1II J Ar .p d hia vêr tantos filb.os espiritôaes, bia doutrinar tantos indios,

1 Annaes ela provuwLa e oyaz, Ctlp. ,por. l\~. • e.. . , .
Alcncastre' na Revista Trimensal do Instituto IIi LOl'ico, 3° trimes- bla converter tantas almas, hla emfim augmental mais ogre·
Ire de 1864 pago 'l7o a 180. mio da igreja catholica t
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E um sacerdote como este, e um apostolo tão cheio de Recolhimento por doação da camara, porque a superiora
fervor, de caridade e de dedic:Jção, deveria ter morte tão Maria Josepba de Jesus representou á mesma dizendo, (que
affrontosa? . quando se tl1ndol1 este Recolbimento era voz corrente per-

Por certo ql1e não. e comtudo pela provisão regia de 29 tencerem aos religiosos elo Carmo as terras, onde elle se
de abril de 1762 se remetteu da côrte ele Lisboa ao gover· achava. pelo que foram aforadas por escriptllra publica aos
nador e capitão-general do Maranhão para serem aqui des- ditos religIOSOS, e como ellas não possuiam titulo algum
tribuidos cem exemplares da injusta sentença proferida pela d'elles, e um dia podiam chamar-se seus possuidores, só
inquisição, de horrorosas recordações, e executada tão cruel- por haver primeiramente conventuado n'aquella paragem,
meute, como já dissemos. por ISSO pedia á camara, que em nome de sua magestade

Recusa-se a nossa penna a transcrever para aqui as pala- lhe concedesse por justo ti,tulo o terreno, em que se acha
\Tas asperas, os atrozes insultos, as expressões de feroz ale- va o sen Recolhimento, igreja e cerca.»
gria, com que foi redigida essa provisão com o fim de Fez-se vestoria nos terrenos, a qual foi julgada por sen-
manobar-se a gloriosa memoria de t~o illustr.e martyr I tença em vereação de '18 de agosto de- 1769, mandou-se me-

Perdoe-se-nos porem a divagação. dir o mesmo pelo enlão arrumador da cidade Ignacio Lo-
Tratavamos do Recolhimento, e fallando do seu institui- pes da Assumpção, e passou-se carta de dacta em 2 de se-o .

dor-não podiamos, como maréTnbense e como catboltco, dei- tembro do mesmo anno ás mesmas recolhidas. .-
lar de pagar o nosso tributo de veneração e de gratidão Estatutos. Õ exm. sr. bispo D. Marcos "Antonio de Sou-
ao jesuita, que tantos bens derramou sobre nossa terra. za, de/saudosa memoria, deu a este. Recolhimento estat7.dos

Continuemos. em 19 de dezembro de 1840 de conformidade com a lei
Por accordam da camara em 27 de julho de 09·1 se de- provo n. 9~ de 11 de junho do mesmo anno, approvados

liberou, que á vista da precisão, que bavia n'esta cidade de pela presidencia da provincia em 6 de fevereiro de 1841,
uma lJraça para n'ella se vender o peixe, acbavam os ve- e definitivamente pela assembléa provincial pela lei n. '18
readores ser o terreno em frente do Recolhimento o mais de 2 de outubro de 18~1.

proprio por estar proximo á praia onde os pescadores fre- Subsidio. A província concorre com o subsidio de 2:400tl
qU6ntemente aportavam. reis por anno para o sustento de 12 meninas desvalidas.

Mandaram, que ficando salvas as 1~ braças do realengo Sendo para aqui transferido o Asylo de Santa Thereza,
designadas nos marcos para a parte do mar, fosse esse ter- existem actualmente 67 meninas, dando a provincia 2001.\
reno exposto ao uso publico, sem que n'elle em tempo al- reis annualmente para cada uma para sustento, ensino, ves
gum se podesse edificar mais que o concernente para pra- tuario e tratamento nas enfermidades.
ça. . I • Tem mais uma india, pensionista tambem da provincia,

Parece-nos que haviam pretendentes a esse terreno, pois que por ella paga '16a666 reis mensaes, tirados da verba
foi este accordam tomado em virtude de requerimento, des- cathequfJse.
pachos do governador, e representação da superiora então Estatistica. N'este edificio existem tres estabelecimentos
D. Maria Josepba de Jesus. di~tinctos: o Recolbimento, o antigo IlSylo, boje Col/egio de

Não sabemos se em algum tempo houve abi tal praça Santa There;;a, e em breve o collegio de N. S. da Annun
wm semelhante destino, mais improprio. que é possivel, ciação e Remedias.
as vistas de um estabelecimento religioso. No Recolhimento habitam 130 pessoas, a saber:

COI/cessões. A principio viveu este Recolbimento á custa Educandas do Azylo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
das esmolas, que para elle pedia o padre lVIalagrida, Pensionistas da provincia.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

Opovo acolbeu muito bem esta instituição de tod"as as Recolhidas pensionistas............ .. . . . . . .. 'ID
partes vinham presentes e esmolas, e as recolhidas viviam Recolhidas alimentadas pelo estabelecimento..... 2'1
com alguma abundancia. Servas. « « « ••••••••• '. 16
'0 governo "eio ao depois em auxilio d'elle. Somma ··..i·s<f,
Por alvará de 2 de março de 17~'1 foi concedida a quan· No principio da sua administração episcopal acbou o

lia de 200JOOO reis para a sua congrlla. éxm. sr. D. Luiz este estabelecimento n'um verdadeiro ca-
Nunca foi observada esta ordem porque encontramos um bos. "

oflieio de 14 de julbo de 1818, em que o governador Pau- Não havia meza, nem trabalho em oommuOl, e nem se
lo da Gama disse ao ministro Tbomaz Antonio de Villa-No- quer as resas no côro, como era de costume, falta muito
V3 Portugal, que bavia recebido em 26 dei março, vindo sensivel e notavel n'uma casa religiosa I
pelo Piauby, o aviso n. 19 de 26 de setembro de 1818, em Este estado contristou muito o piedoso coração do sr. D.
que sua magestade manda\'a paea elle informar o reqneri- Luiz, e para elle appficou sua esclarecida intelligencia, e seu
mento de D. Apolonia Maria do Sacramento, superiora do amor tão conhecido pela ordem.
Recolhimento, pedindo a verificação d'essa graça. Regularisou as horas da oração, estabeleceu o refeitorio

Por aviso de 6 de novembro de 1818 mandou el-rei que concorrendo com tudo quanto faltasse para alimentação das
se pagasse esta oongrua á v'ista da informação do gover- recolhidas, fundou abi o trabalho, e não pequena quantia
nador, e não. sabemos, se desta rez foi cumprida tal or- despendeu com a compra de utencilios proprios ao fabrico
demo de doces, no qual outr' ra tanta fama e tanto dinheiro ga-

Oterreno, em que está a igreja e a cerca pertence ao nbou este Recolhimento.
meco Vl. 1-60.
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E,'am abusos inveterados, custoso foi a principio extir· mitra, tão sobrecarregnda já de muitas outras despezas, tam·
pai-os, graças porem á boa indole das 't'ecolh1'das, e ás de- bem urgentes e necessarias, s. exc. rvm.a somente confiado
licadas maneiras, e ás palavras 'persuasi\as de s: exc. revm. no auxilio da divina providencia, e convencido de que ia
foram elles pouw a pouco desapparecendo. trabalhar n'uma boa obra, cujos beneficios aufeririam as fa·

Não arrefeceu porem o sr. D. Luiz em seu zelo. Vendo milias dos seus diocesanos, no dia 10 de julho de 1869 deu
o crescido numero dellas agasalhado em poucos quartos, principio \)0 edil1cio, que projecto!J.
mandou no pavimento terrco preparar, outros com ffiuitõ ~)'ahi -em diante pode dizer-se que. s. exc. rvm.a Dllnea
boas accommodações. mais tirou d'elle os seus cuidados, já dirigindo as obras,

Amante em extremo da educaÇão da mocidade, no dia 7 já pensando nos meios de fazer face a tantas despezas, e
de janeiro de '1865 .abriu abi um collegio sob a invocação já finalmente soffrendo muitos desgostos e dissabores, que
de N. S. d'Annunciação e Remedias, debaixo da direcção desde o principio' até o fim foram apparecendo como que
da actual superiora. para atligil-o e desviaI-o do nobre empenho, em que se a·

N'essa occasião já se achava ali restab.elecida a disciplina, (jbava.
a obediencia, e. o cumprimento de deveres. Felizmente Deus concedeu ao "cuerando prelado muita

Houve na casa uma aula de musica vocal, creada por s. paciencia para sofft'er injustiças, muita resignação para per
exc. rvm.a e regida com louvavel dedicação desde o sen doai-as, e finalmente muita coragem para affronLar tropeços
principi0 pelo c1)nego Raimundo Alves dos Santos. Em bre- e vencer todos os obstaculos.
ve tempo apresentaram-se algumas 1'ecolhiclas cantando no Finalmente no dia 21 de março de 187 I, termiondas lo·
côro por occasião elas fe tividades, c nos domingos na mis- das as obras, foram .ellas, pelas 10 boras da manhã. ben·
sa ali celebrada ás 6 horas da manhã. zidas pelo seu piedoso fundador, e ficaram mnravilhados e

O publico, presenciando e sabendo de todos estes actos, surprezos todos os assistentes com a vista d'esse magnifi
principiou a dedicar-lhe como outr'ora bastante sympathia. co ed'ificio, que como por encanto surgio do nada durante

Sob taes aospicios foi este collegio aberto. e senhoras, tão curto espaço de tempo.
já velhas e experimentadas na sciencia da vida collegial, co- Essa espaçosa e sadia habitação, onde hoje rC;\sidem tantas
mo disse a -Fé, jornal religioso, foram as encarregadas de senhoras, umas ainda na primavera da vida, e outras ja bem
dirigir como outras mães as meninas confiadas aos seus avançadas em idade, tem as seguintes accommodações.
cuidados, sempre vigiadas e dirigidas pela protecção e amor O edificio todo tem dois ãndares.
paternal de s. exc. rvm.a Caminhem.os pela galeria da entrada para o 2° andar, me·

Com o fim de facilitar muito o ensino das meninas po- de ella-3õ palmos de comprimento, '17 ditos de largura,
bres, muito modica foi a tabella das pensões, porque as e '18 de altura, tendo tres janellas arqueadas de frente para
pensionistas pagavam .. SaODO e as meio-peusionistas'9aOOQ o norte com 6 palmos de largura e 13 ditos de altura.
reis. O. primeiro sn!ão ou dormitorio tem-79 palmos de com·

No meio porem destas santas fadigas sorprchendeu-o a primeoto, 38 ditos de lnrgura, '18 ditos de altnra, corneio·
urgente necessidade de emprehender uma longa viagem a co janellas arqueadas de frente para o norte e uma para
Roma, em beneficio ainda do seu rebanho. éste.

D'esta auscncia resentio-se o Recolhimento, e murcba· Segundo salão ou dormitorio:--q,õ palmos qnadrados, ,18
ram-se tambem em parte as esperanças que despontaram palmos de altura, duas janellas para oeste, duas ditas para
com a .criação do collegifól. o sul, uma dita para o norte, uma porta para o, primeiro

Regressando ao seio de seus ~iocesanos, que anciosamen- salão, uma para a galeria de éste, e outra que dá entrada
te o aguardavam, procurou s. exc. rvm.a outra vez fazer para" o aposento da directora.
f]orecer o Recolhiménto. Galeria do lado de éste:-108 palmos de comprimento, 1

OSeminario de N. S. das Mercês, outra criação, que mui- "Ii ditos de largura, com 25 j:lO'ellas com rotulas e vidra·
to o honra, roubou-lhe para assim dizer os cuidados de to- çai> para éslc. Tem sahida para esta galeria li, quartos, dos
das as horas, (nodos .os recursos pecuniarios. quaes 3 tem i8 palmos de comprimento e 26 de largura; e

Apenas via s. exc., que esse estabelecimento já estava um 26 palmos de c~mprimento e tambem 22 ditos de lar·
funcciooando com toda a regulal'idade, e que por ~so já gura, com '18 palmos de altura.
podia tirar d'elle parte dos .seus cuidados, voUou suas vis- Cada quarto tem UIfla janella para oeste e outra e uma
tas beneficas e criadoras p'ara o Recolhimento, já muito es- porta para a galeria.
tl'agado pelo correr dos annos, e a(Ileaçando ruína eminen- No fim desta galeria de éste acha-se a escada quéoeeu·
te. pa um espaÇo de 28 palmos. Cada lanço tem 9 "/~ de lar·

Vendo que era absolutamente irnpossivel concertai-o, io- gura, sendo a mesma escada construída 00 espaço formado
tentou edificar dentrb da cerca ou quintal do Recolhimen- por dons arcos de formato acbatado, com 18 palmos de ba·
o outro predio mais vasto, mais elegante, e mais accom- se cada um.

modado, não só ás necessidades d'esse estabelecimento, Terceiro salão ou dormitoriQ:-l~7 palmos quadrados. iS
como tambem ás de um collegio para educação do sexo fe- ditos de altura, 3 janellas d'e frente para oeste, duas ditas
minino, que sob a invocação de N. S. d'Annunciação e Re- para o.norte, uma ditn para o sul, outra para a escada, e'
medias pretendia elle então fnndar. uma porta que dá entrada para o mesmo salão pela gale·

Embora dispondo apenas dos pequenos recursos de sua ria. '
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As accommodações, architectura, e dimensões do pI'imei- Foi em seguida franqueada a casa á concurrencia publi-
ro andar são as mesmas do segundo, que ficam descriptas, ca, retirando-se logo s. exc. f\'I.ü. a para a catbeelral, onde
com a llnica alteração de acbar-se o salão correspondente ao tinba d'assistir ao Te-Deum pelo annirersario do juramento
terceiro elo segundo andar, subdiviLlido em um pequeno sa- da constituição. .
Ião ou dormitaria, e uma copa, separados pOI' um corre- No primeiro salão acbavam-se arrumados sobre uma me
d~1' de 7 ii, palmos de .largara. za diversos trab~lhos curiosos e delicados, feitos pelas reco-

Afrente do raio do lado do norte tem-'la palmos de lMelas, os qaaes foram rendidos em leilão de caridade, pre-
comprimento com 47 ditos de largura. siclido por duas distinctas senboras rnaranbenses, e agen-

Afrente do raio do lado de éste tem-200 palmos de ciado por varias cavalbeiros, que de tão boa vontade se pres
comprimento; € porque o terreno é <lccidentado, a sua maior taram a este acto.
,altura é de 62 palmos. Durou por dois dias este leilão, e como as almas bem

Todo o ed ificio tem-71 janellas,. e 22 portas. formadas procuram todos os meios para exercerem a cari-
No dia 25 do mesmo mez festejou s. exc. nffi. a o dia de dade, tão poucas prendas produziram a quantia de pouco

N, S. d'Annunciação c Remedias e o anniversario do jura- mais de ,( :OOOaOOo em beneficio d'esse estabelecimento.
manto da Constituição do Imperio franqueando á ouserva- Na direção e execução d'esta obra encontrol1 s. exc. mui
ção e exame do publico este suberbo e magestoso edificio. ta dedicação no conego arcipreste Mauricio da Costa Leite,

Grande foi a concurrencia, porque a população da capi- e especialmente no r,onego magistral dr. Manoel Tavares da
tal como que acordou "enJo esse ·bello predio, com cuja Silva, qne nunca se poupou à fadigas, e a trabalbos para
construcç,ão nem bavia sonbado, apenas tão poucos eram os que tÍ\'esse plena execução o pensamento de s. exc. rvm. a,

que se tinham apercebido do que se estava fazendo J e para que fosse a de.speza a mai-s- economica passivei, e
Todos os visitantes ao contemplarem mais essa prova 1'0- sempre com muito boa \'ootade e satisfação, porque, alem

busta da força de vontade e da ardente caridade do exm.O d'estar muito con\'encido de quanta vantagem será para a
sr. IJ. Luiz, tiveram um só pensamento, uma só ideia, e provincia a funuação d'uma casa regular, como esta, para
esta se manifestou na mais expontanea e mais uniforme, o ensino de meninas, é o sr. conego amigo de s. ~c. rvm.a,

mais con cienciosa e mais honrosa expansão de 10llvores ao e como tal sabe apreciar, e dar o devido valor a este esta
sabio e virtuoso prelado da igreja maranheose. , belecirnento, sem -dU\'ida uma das joias mais britbantes, que

Era o povo agrad,ecido, era a roz ela consciencia, era o orna a mi tra do magno sacerdote da igreja m3l'anbense, a
•grilo da razão, que ligou a todos n'um só elo, o da graLi- quem a opinião publica, baseada em actos repetidos quoti-

dão, á quem não cuidando só 110 preselJte, e sim tambem dianamente, já o êbamou o Apostolo da instrucção, e educa
110 futuro, acaba\ a de levantar uma casa, onde se abriga- ção, e diante de quem curva-se respeito a e agradecida a
riam tantas meninas honestas, tantas senboras virtuosas, provincia fazendo votos para que Deus prolongue a sua ati
pertencentes á grande familia maranhense, e que sem meios lissima existencia, bemdizendo sempre a fffliz inspiração que
tle fortuna, e sem este abrigo seriam talvez victimas de crueis o collocou no solio maranhense.
desgraças I Para este edificio concorrreram até j) dia 29 de abril do

Honra pois ao venerando prelado, que marcou o seu glo- presente aono \ arios vigarios com a quantia de 3:440i$320,
rioso episcopado com mais este acto de caridade, e tão gran- e os cofl'es pr(;ninciaes com a de 7:õOOaOOO reis, tirada da
de, que se estende desde já até os seculos vindouros. verba de 15:000aOOO reis destina'da pelo art. 6° da lei pro-

Honra a elle, ainda uma vez e para sempre, pois não sa- vincial n. 918 para a promptificação das aCGommodações e
be descançar sobre os louro , que já tem collJ.ido, senão melhoramentos necessarios á transferencia para abi do Asylo
para recobrar forças e retemperar vigor, e emprebender no- de Santa Tbereza.
vos actos de beneficencia á favor de sells diocesanos. Todas as mais despezas, avaliadas por pessoas entendidas

Pagando assim, como maranhcnse, o noss,o tributo de gra- em quantia superior a 45:000~OOO reis, correram por coo
lidão ao exm. sr. D. Luiz, prosigamos na Jescripção das ta de s. exc. nm. a

festas, que abi tiveram lugar n'esse e no seguinte dia. Relação.-Vide l'rib'Ul1al da Relação.
Ás 8 1/2 boras da manbã elo dia 2f) entrou s. exc. rvm. a Remanso do JV[arianna.-Entre o Ca-

na igreja do 'Recolhimento, onde vinha celebrar missa pon- ?'oatft e UruM ã margem do rio Itapecurú, existe um lu.
lifical, sendo recebido com o cantico Ecce magnus sacer- gar com este nome, por ter ahi parado o primeiro bispo de
dos entoado pelas ?·ecolhidas. Jlarianna D. frei Manoel 'da Cruz, que da diocese d'esta

Terminada a missa, baptisou-se com o nome de Luiz um provincia fora para essa trasladado, e seguindo para Minas
pardinho, e alforriou-se concorrendo s. exc. rvm. a como seu por terra, em falta de casa n'este ?'emanso levantou altar
padrinho, com metade LIa quantia exigida para esse fim por debaixo das arvores para dizeI' missa, como é permittido
sen senhor. / aos bispos do Brasil pelo bre\'e deceonal-Celebrandi biS

Osr. conego arcipreste Mauricio da Costa Leite alforriou in dt·e . .. et sub deo et sub terra.
uma' sua escrava de 2 annos e meio em commemoração dos ,Acham-se os promenores d'esta viagem no livro intitula
relevantes serviços de s. exc. rvm. a, festejados n'esse dia. do «Aureo thl'ono ept'scopal, collocado nas minas do ouro,

I Uma interessante menina, filha da exm.a sr. a D. Luna ou noticia breve da creação do novo bispado marianense,
Messias Corrêa recitou n'um dos salões uma poesia, com- de sua felicissima posse e pomposa entrada do seu meri·
posiçlío de sua mãe, e 'ofierecida ao sr. Bispo. tissimo bispo: e da jornada qlle fez do Maranhão o eXIIl. e

V·-
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rvm. sr. D. frei Manoel da Cruz. Com a collecção de algu- rvms. cardeaes da santa igreja romana, encarregada dos ne·
mas obras academicas. e outras, que se fizeram na dita func- gocios e consultas dos bispos e regulares, benignamente
ção. Dado á luz por Francisco Ribeiro da Silva, conego da commetteu ao OrdlOario do lugar, pois que, sendo "erda·
nova Sé Mariannenseõ Lisboa, na omcina de Miguel Manes- deiro e existente o allegado, approvo e confirmo a dila ces·
cal da Costa, 17MI.» são, pela maueira como foi feita pelo syndico apostolíco dos

Esta obra é rarissima. (Vide art. Bispos a biograpbia d'es- ditos religiosos, com as condições. acima expressas, segun·
te Prelado.) do seu arbitrio e consciencia.-Roma 8 de julbo de 1725.

ReJTIedios-(Ermida de N. S. dos).-Em 23 de -Cardeal Paulutius.-Estava o sello etc.
fevereiro de 1719 o syndico dos religiosos de S. Francisco, Por algum tempo durou esta pequena capella. engastada
João da Silva Cutrim, por escriptura publica passada pelo nos mattos, onde unicamente se ia levado pelo espirito reli·
tabellião Manoel da Costa de Brito dec.larou que «depois de gioso, ou para depôr um voto ou para ele\'ar aos pés do
haver accordado uniformemente com os ditos religiosos, ce- Altissimo uma oração~ •
dia ao capitão Manoel Monteiro de Carvalbo todo o territo- A circumstancia porem d'ahi occultar-se um preta, que es·
rio, que se achasse roçado em a ponta a que cbamavam do tava fugido, e matar seu senhor quando o procurava, aro·
Ramea para a situação de uma ermiela de Nossa Senhora gentou os devotos ficando a imagem ela Santa Virgem des·
·dos Remedios, a qual· dadiv1:l fazia de seu moto pl'oprio e amparada e sem culto.
sem constrangimento de pessoa alguma para a dita Senhora, O governador Joaquim de Mello e Povoas em ,1775 mano

#

fazendo-se a ermida, não para outra C8usa alguma, e casas dou abril' a larga estrada. que hoje forma a rua dos Reme..
para os romeiros e pessoas, que podessem assistir ao bene- dias, e assim fez reviver a antiga devoção.
ticio da dita ermida, e que quando esta se não fizesse não O tempo, que tlldo destroe, derrubou tambem este tem·
teria este instrumento e data vigor algum, e tendo ruina pio, o qual foi felizmente reedificado com o soccorro de es·
ou cahindo e não bavendo outra pessoa que a levantasse, molas, pedidas pelo incansavel e virtuoso ermitão Francisco
tornaria o territorio a passar ao dito convento de S. Fran- Xavier. .
cisco.» Na entrada da porta principal lê-se este distico, gravado

Assignaram çomo testemunhas Francisco Babia de Lacer- em pedra marmore.
da e Manoel Affonso.

Em 8 de maio de 171!) tomou o dito capitão Monteiro
posse de 50 braças em quadra, qlJe se achou serem'conve
nientes para a ermida e o mais que constava na escriptura
sendo testemunbas Manoel Vieira de Carvalho, e o sargento- Diz Gayoso, na sua obra já citada e publicada em Parlz
mór Joseph Ribeiro Barbosa. no anno de 1818. que l\esta ermida então se achava grandio·

Depois d'esta diligencias eõcontram-se D. frei José Del- samente enriql1ecil1a pelos negociantes do Maranhão, que
garte confirmando a nomeação de ermitão na pessoa ele João tomaram a Senhora por protectora do commercio.'
Gonçalves, que já um anno servia «de ermi tão da ermida, N'um livro de lembranças de Joaquim Antonio Pereira
que de presente se estava fazendo, de N. S. dos Remedios, lemos, «que na quarta-feira 21 de setembro de ,1814 collo·
por nomeação do sargento-móI' Manoel Monteiro de Carva- caram-se os sinos novos na torre d'esta igreja, sendo juiz
Ibo, fundad()r e padroeiro d'ella.ll José Antonio da Silva Bastos, e su~ irmã D.. Maria do Cal"

Tinba a data de 16 de setembro de 1719. mo, mulber do coronel do regimento de linba Manoel Ao·
Em um dos mais antigos livros da camara ecclesiastica tonio Falcão.»

deparamos com um decreto pontificio a este respeito, escrip- Em frente cl'esta capella acha-se uma das 'melbores pra·
I

to em latim, cuja traducção é a seguinte:--«Eminentissimos ças lia cidade, cercada de gradés de ferro por dois lados,
e rvms. srs.-Manoel Monteiro de Garvalbo, da diocese do e havendo uma escada, que desce para a praia do mar.
Maranhão, nas In'dias Occidentaes, '-'em com toda a humil- No alto da 'escada encontram·se duas columnas: na do
dade expôr a vossas eminencias, que por causa de edificar sul lê-se
uma capella ou igreja em bODré!, da Santíssima Vltgem dos
Remedios com sufficiente habitação e hospiclO para u o dos
confrades, e oração da mesma, os padres da ordem dos e na do norte
réformados 'de S. Francisco da cidade de S, Luiz do Mara- ~~\\o 'I\\l. n.1\."""\\\'õ\"I"o.\{ií.o 1\.0 ~~'\\\. 'õ't. I\.'t.
nbão. e o respectivo syndico, cederam uma certa porção ~oií.o S'\'\)~\'to. o.~ SO'\\'õo..

de terra. com a condição porem de que podesse sortir seu Foi feita esta oblJa sem estipendio dos oofres publicos,
efleito tão somente em favor da dita fundaç.ão e creação, e sim por meio d'uma subscripção agenciada pelo proprio
como de faoto, o dito orador tratou de tomar a posse, e le- presidente da provincia, e inaugurada em 15 de outubro de
vaI' a effeito a edificação com sentença do ordinario, como 1860.
consta do instrumento de cessão, obtido aos 3 de fevereiro Em 1860 achando-se esta igreja muito arruinada a meza
ele 1719, e da posse tomada aos 8 de maio do mesmo anno; da irmandade nomeou uma commissão de tres membro
por isso bumildemente supplica a vossas eminencias pela para proceder aos concertos necessarios.
confirmação directa in forma por commissão ao Ordínario, Este concerto consta-de cinco grandes arcos, sendo um
etc. Deus etc. A sagrada co~gregação dos emi,neQtíssimos e na separação da capella-mór do corpo da igreja, dons em
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cada uma das paredes lateraes, occupando os lugares das dispondo de cabedaes, não tenha ainda todos os paramentos
triuunas, do pulpito e das janellas; qúatrosalães, corres· necessarios para o culto da Santa de sua davoção.
pondentes aos" arcos lateraes, e que estão mobilhados; o Póde dizer-se que a festividade, ou a pompa é toda no
altar·mór e o retabulo todo novo; dous altares tambem no- largo, porque mais de uma vez temos visto ao altar cele
vos e elegantes;" o côro reformado, e sub5tituida a antiga brando a missa do dia tres padres revestidos com misera
grade de madeira por outra de ferro. . veis andrajos, parecendo antes mendigos do que sacerdotes

Aigreja é 'illuminada á gaz, está pintada de branco, e da religião de Christo, e ainda ha bem pouco tempo não ti-
sem profusão de douraàonras. nha a igreja nem un;a alampada I _

Os artistas, que fizeram esta obra, foram o senhores: Tem havido juizes generosos, porem estes entregam-se
. Carpina-Fernando Raimundo do Carmo. aos desejos de um ou outro mesario, que se offerece para

Pedreiros-Aniceto José da Cruz e Antonio Raimundo. dirigir a festividade, e o resultado é despender-se muito
Pintor-Francisco Luiz Marques. dinheiro não com o culto da santa, e sim para delaitar e
Douradores-João Baptista Pesani e Thoma~ Equi. I agradaI' os que vão gozar do bello fresco, podendo dizer-se
Aobra importou em cerca de 12:0001$000 reis. que se attende mais a estes do que a Virgem Senhora dos
No domingo 22 do mesmo mez, teve lugar a ceremonia Remedios.

religiosa do benzimento da ermida, e de suas respectivas Esta verdade pode ser reconhecida por todos, só se a
imagens, todas encarnadas e preparadas de novo. mesa de hoje em diante quiser ser menos (esteira e mais

Foi eelebrado este acto pelo exm. sr. bispo diocesano "ás religiosa.
7horas da manhã, havendo em seguida missa solemne, e ás A rua dos Remedios ainda em '1781 chamava-se .«estra-
7horas da noite entoou-se Te-Deum laudarnos em aeção da, que ia para a ermida de N. S. dos Rémedios.ll
de graças. Repartição.-PoYoação á margem esquerda do

Ogovernador do bispado o rvm. conego Antonio Lobato rio Parflabyha, a qual serve de porto á villa do Brejo, que
d'Araojo, em ausencia do exm. sr. D. Luiz da Conceição Sa- lhe fica a 12 kilometros, pouco mais ou menos, para o po
raiva, em 13 de setembro de 1868 publicou um edital man- ente.
dando exeeutar o Breve apostolico de altar previlegiado pro Em freote d'esta povoação o rio tem mais de 200 metros
rle(unctis concedido por sua santidade a esta igreja. de largura.

OBreve tem por fim «illustrar a igreja filial da parochia A companhia de navegação a vapor no rio Parnahyba tem
da bemarcnturada Virgem Maria dos Remedias, com t~nto aqui uma agencia.
que abi senão encontre concedido algum outro altar previ- Seu porto jaz a 225 kilometros da villa de S. José de
legiado com este dom especial da misericordia do Omnipo- Cajazeiras; e a igual distancia da barra da Amarração, que
tente, afim de que todas as vezes, que algum sacerdote se- se lança no mar ao oriente da de Canarias.
cular ou regular de qualquer ordem, congregação e instituto Retiro. -Pequeno povoado perto de São João de
celebrar missa n'esse alta I' pela alma de qualquer fiel em Côrtes.
Christo, consiga a mesma alma indulgencia do tbesouro da Tem 32 casas de palha, e seus habitantes cultivam man-
igreja por modo de suITràgio, ficando livre das penas do dioca, milbo, e mamona.
purgatorio, se assim aprouver a Deus. D Riachão. - VILLA, FREGUEZIA e MUNICIPIO DA CA-

OBreve é~e H3 de novembro de 1865. ROLINA.
Todos os annos em outubro celebra-se ahi com muita os- Riachão. Entre as cabeceiras do riacho Coelho, que lhe

tentação e pompa a festividado de N. S. dos Remedios. fica ao Oriente e entra no rio Balsas, e o rio Sereno, que
Alocalidade sobre o mar, a circumstancia d'estar n'um lhe fica ao Occidente e entra no rio Manoel Ahes Grande

arrebalde da cidade, e a lua que n'esse tempo parece ser pela margem direita, foi ha muitos annos assentada uma po
mais linda a espalhar seus raios mais brilhantes sobre esse voação com este nome na laL merid. de 7° 40' e na long.
largo, faz com que seja Immcnsa a concorrencia no norena- occ. de 49° 23'.
rio e dia da festa. Informam-nos que esta localidade é muito linda, e que o

Durante as noites quasi sempre tocam duas bandas de ar é ahi puro e por tanto mui saudave!.
musica marcial, ar.mam-se barracas para pequenos !loteis e Tem muitas fontes, o que não admira por ser a villa col-
alguns divertimentos para o publico, na vespera embandei- locada á margem direita d'uma -grande vertente.
ra·se todo o largo, e no 9ia da festa no allJendre trocam-se Seus terrenos são~proprios para toda e qualquer lavou-
registos, medalhas, e fitas ou rned1"das. ra.

No seguinte dia, ainda costuma haver musica á tarde e â Contam-se abi duas pedreiras: uma, distante da viJla 44
noite, e o alpelld1'e continua aberto á concorrencia publi- leguas na fazenda Santa Cruz, de pedras finas para afiaI'
ca. toda a qualidade de aço, e outra, arredada talvez 30 legoas

É semelbante'á festa de N. S. das Neves na Parahiba, do na fazenda Tabocas á margem esquerda do rio Balsas, de
Senhor do 130mfim na Bahia, e de N. S. de Nazareth no Pará, uma pedra, que abi chamam mica.
enunca se lamentou abi um facto criminoso. Foi elevada á cathegoria de vilia pela resolução regia de

Opovo entrega-se á alegria, e nimguem se lembra dos '19 de abril de '1833 e lei prov, de 19 de abril de 1835.
disgostos já passados para ir buscar vingança. " Tem uma delegacia e subdelegacia de policia, dois distri-

É" para lamentar- que sendo esta irmandade tão antiga, e ctos de paz, uma cadeira de primeiras letras para o sexo
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masculino, um delegado da instmcção publica, um commis- Rio-novo (ilha do ).-No rio Parnabyba, onde
sario vaccinador, poucas casas de negocios de seccos e mo- antigamente foi uma peninsula, pertencente ás terras do lo
Ihados, muitas tendas de artes e de omcios, ~ algumas fa- gal' denominado Cajueiro,
iendas de gado, com 40,000 cabeças pouco mais ou me- Um grande inverno rompeu a especie de isthmo que a
nos"produzindo annualmente 7 a 8 mil biserros. ligava au Piauhy, to'mando em simples sangradouro o leito

Perden'a presente fregnezia muito terreno com a incor- pór onde outr'ora corria o ri,o.
poração do territorio da Carolina, pertencendo a esta loca- Esta ilha temporaria, de 3 kilometros de extensão, jaz
lidade até terrenos distantes meia legoa apenas da do Ria- '16 kilometros acima do logar denominado Bebedouro deS,
chão I ' Pedro (vide São Ped1·o).

Ahi existe uma capella, dedicada a N. S. de Nazareth, e Com o nome de FltrO do Cajt~eiro é ella menciona·
e<lificada com licença do bispo D. frei Joaquim de N. S. de da em uma curiosa ca1'la manuscripta da pro"incia do pj.
Nazaretb no Rútchüo, então fazenda. auhy, organisada em 1809 por José Pedro Cesar de Me·

Foi escol'hido e marcado o lugar pelo padre Torquato nezes.
Gurgel de Cerqueira Pinto, missionario e paro.cbo da Cha- Rio ela Serra.-Riacho, que nasce na serra do
pada., Valentim, e desagua pela esquerda no Parnahyba, 7 legoas

A capella, e mais 20 palmos de terreno para o adro fo- acima da villa de S. José. -
ram benzidos pelo'padre Manoel Jose Caetàno dos Santos Róela elos engeitados.-Vide Expaslos.
Pinto e Camara em 7 de setembro de 1832. Rosario':--Povoação, Freguezia, Vil/a, Comarca

Manoel Coelho Paredes duon para patrimonio desta ca- e Municipio.
pella meia legoa de terra e 40 vaccas:-vide escriptura de Povoação, Sobre a margem esquerda elo rio Itapecurú,
ractificação de doação assígnada a 6 de junho de -1829 pelós na lat. merid. de 2° 4-8' e na longo 'ocC. de 45° 4-5' foi as
herdeiros do doador alferes Vi'ctorino Raimundo de AraLljo sentada a povoação outr'or~ do llapecurú-grande, onde ha·
e sua mulher Martinba Carvalho de Almeida, alferes Laclis- via uma igreja dedicada a N. S. do Rosario.
láo Pereira' de ,Miranda.e sua mulber' Maria Carvalho de AI- Freguezia. Pelas nossas indagações soubemos que, alten
meida, e Florencio Coelbo Paredes; foram testemunhas d'es- dendo sua magestade ao que Cbristo,ão da Serra Freire,
ta ractificação Antonio Saldanha da Gama e Antonio Ribei- go\ernador e capitão-general do Estado do Maran~ão, lhe
1'0 [{everdosa. Existe no arChivo da camara ecclesiastica. rcpresentára em (~ar'la regia de 24, oe dezembro de 1716,

Os avaliadores do conselho Manoel Albino dos Santos e «ele estar ,no rio Itapecoril a igreja de N. S. do Ilosario,
Manoel Martins Cavalcante avaliaram a '16 de junho de '1832 que servia dê freguezia aos moradores do dito rio e soldá
a meia legoa de terra e'in 50aOOO reis e as [10 vaccas <:itua- dos da fortaleza d'elle, a qt~al era a mais antiga cl'este Es
das na mesma meia legoa no lugar-Riacbão-(freguezia de lado por ler' no mesmo 1'io principio a cidade, que enliio se.
Pastos-bons n'esse tt:mpo) em 5aOOO reis cada uma vacca cleterrnú1ava situar n'elle, por cuja causa sempre ali bou·
(total 250aOOO fl3is): os ditos ractificadores assignaram ter- vera vigario, mas sem congrua porque o clerígo velho, quu
mo de-non 1'epetendo-á -18 de junho do mesmo anoo na a servia, 'nunca a pedia, mais como era fallecido e a igreja
villa de Pastos-bons. sem pastor, ordenava pela resolução regia de 21 de ootu-

Ribeira.-Pequeno povoado em distancia de duas bro, tomada em consulta do conselho ultramarino, de a man-
legoas da villa elo Icatú. dar constituir ele sua real fazenda ao padrett)ue fosse pro-

Ribeira.-Riacbo. Vide lIJiritiba. vida em tal vigararia.»
-Ribeirào.-Em distancia de tres legoas da vi/la Foi em Lisboa 'dada esta ordem il 27 ue outubro de 17li,

de Anajatupa encontra-se este pequeno povoado, outl"ora e cumprida, já por segunda via, na capital cl'esta proviocia
engenho de canna de assucar pertencente ao convento de N. aos 18 de jnnho de 1718, mandando-5e-lhe senlar praga
S. das Mercês. . em 21 de dezembro do dito anno, o que n'esse mesmo dia

Ribeirão.-Po oação pertencente a villa de Santo teve lugar depois de todas formalidades.
Ignacio do Piabeiro. É regada por um pequeno riacbo, N'esse mesmo dia 27 de outnbro 'sua mage, tade fez sa
d'onde veio o nome-para es.le lugar. bel' ao governador Christovão da Costa Freire, que, atteo

Ribeirão ou Brejão.-Rio no municipio dendo ás, suas reflexões, mandava dar i>Oi$OOO reis de con'
do Hiacbão. grua annual ao vigario cl'esta frcgoezia.

Abaixo da sua foz, perto da fazenda Santa Cruz ha uma Não obstante tudo isto foi pela segunua vez creada fra-
.cachoeira, tão alta, que poucas pessoas se animam ache- guezia pela provisão regia de 25 de setembro de 180L
gar-lhe perto. Em Ui" de julho de 1802 o cabido representado pelo ar-

Constantemente reina abi vento forte a espalhar agua em cediago Antonio Coelho Zuzal'te, e o mestre e'Scola João de
choviscos finos sobre uma circumferencia de 50 braças, cu- Bastos e Oliyeira diri'gio·se a camara da capital dizendo,
jo terreno está sempre molbado. que como a freguezia do Rosario pertencia ao districto d'es·

Rio-granele.-Separa a villa do Paço, na co- ta ddade, lhe pedia informaç0es a fim de ser ella dividida
marca da capital, da povoação de S. José <lo Lugar dos In- em duas.
dips. , Em 10 ele maio de 1803 agradeceu essas informações e

Tem suas nascentes no Pind~hy e sua fOí5 na babia de Ctt- pediu mais ontras.
rit'Pu e Panaqttalera. O procu radar da camara Francisco João ela Serra Freire
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mandado pela mesma em diligencia para satisfazer as reque- officiasse ao thesouro provincial para mandar pô'r á dispo
sições do cabido escreveu do lugar chamado Cachimbos em sição d'ella a quantia de IcOOOtíOOO reis decretada na lei
~ de outubro de 1802, e entrp as suas mformações encon- provincial nO 831 de 12 de junho do anno passado para
tramas as seguintes: aquelle fim.

dQue o C1J'rraial do ILapecurú-mirim n'esse tempo tinha 28 Sua exc. I'econhecendo a necessiuade de ser quanto an-
fogos e !lma capella publica. tes attendido este pedido a bem da sustentação da fé ca-

Que o lugar da freguezia velha (Rosario) era tambem Ar- tbolica,. dirigia ao sr. dr. 1\1orato o seguinte omcio, fio qual
j:aial com 79 fogos. se vê que foram tomadas na devida consideração tão justas

Que o lugar de S. Miguel era povoação de indios com o reclamações.
seu privativo vig:Jrio, e cujos individuas não eram compre- 48 secção.-Palacio do governo do Mar-anbão 30 de maio
hendidos no mappa geral da população. ue 18d8.----,IIIm. sr.-Tomando na con.sideração o que pon-

Que a extensão de to.da :l freguezia do Rosario compm- dera vmc. em seu oflicio de 27 do corrente, relativamen
hendia-f9ü fazendas, 226 sitias, 333 agricultores, 27 nego- te á constroção de uma igreja na villa do Rosario que sir
ciantes, 52 artistas, alem dos mais individuas brancos e for- va de matriz, resoh'~ nomeiar uma commissão, composta
ros de um e outro sexo, tem mais de 10:179 escravos, em- de.vmc. como presidente, dos coroneis Augusto Cesar da
fim ao todo 12:174 almas.» - . Rocba e Silvino Pereira da Silva Coqueiro do bacharel Pe-

Em conclusão lembrou uma divisão, e disse que assim dro Jansem Ferreira e do cidadão Antonio Fabio Baima
ficava'a nova freguezia (ILapecurú-mirim) com .f 9 laguas, do Lago para encarregar-se dessa obra, segundo o plano e
comprehendo 79 fazendas, 63 sitias, <>,4.49 individuas, 142 orçamento, que opórtunamente lbe será remettido, receben
proprietariós, 7'1 mulberes d'estes, 235 crianças filbos dos do as quantias que para ellas forem destinadas.
mesmos, 2 capellães, 4.8 feitores, 7 jornaleiros e 4.,944 es- Espero que vmc. aceitando este encargo, continue a ex-
cravos de ambos os sexos. forçar-se para realisação da mesma obra.

Afreguezia "'elba (Rosario) comprebendería 9 leguas- de Devo 'previnil-o de que nesta data expeço ordem ao the-
terreno de sua extensão com 15i fa7.endas, 6,725 almas. souro provincial para mandar pôr á disposição da commis-

Lembrou tambem qLle a igreja matriz do Rosario devia são no proximo exercício a quantia de reis 1J::OOO.aOOO reis
ficar na Aldeia dos ba1'barlos, boje abandonada corrigindo consignada para esse fim no art: 32 da lei provincial n° 83f
assim o erro da Freguezia velha, cuja matriz, por ficar n-o de '12 de julbo do anno passado.--Deus guarde a \. S.

principio da freguezia, não podia ser de utilidade: concluio Manoel Jansem Ferreim.-Sr. dr. Matbias Antonio da
dizendo, que em quanto não se fazia essa di'isão deveria Fonseca Morato, juiz de direito da comarca do Rosario.»
residir no A't1'aial Ilo ltapecurú um dos coadjuctores da Estas providencias produziram o desejado eITeito, por
Frtgueúa velha. . que ás 5 boras da tarde de 25 de julbo de 1868 foi assen-

Alatriz.-Ás 2 horas da madrugada de 26 de março de tada a ia pedl'a para a edificação da igreja matriz p910 exm.
1866, depois de haver chovido extraordinariamente no dia sr. bispo D. Luiz da Conceição Saraiva, athando-se presen
antecedente, cahio a igreja matriz d'esta villa, que ha muito te o exm. sr. presidente da provincia, o referido dr. M. A.
ameaçava ruina. da Fonceca Morato, como cbefe de policia interino, e grande

Era um templo vasto, e se fosse acabado, seria um dos numero de cidadãos, que da capital acompanhar'am estas-tres
maiores de to&3 a provincia. primeiras authoridades da provincia.

D'abi em diante começaram os officios divinos a serem ce- Foi dia de festa e regosijo n'esta villa.
lebrados no corredor do lado esquerdo da igreja cabida. Grande foi a concorrencia de povo, que tambem presen-

Em 1° de jnnho de 1868 o P'ublica'lor l1wra/l'hense, fo- ciamos, e t.odos como que á porfia buscavam agradar seus
Iba official, deo esta noticia, muito agradav~l a todo o ver- hospedes.
dadeiro chrjstão.. A obra foi planeada pelo capitão engenheiro dr. Francis-

« O sr. dr. Mathias Antonio da Fonseca Moratn, juiz de co Gomes de Souza para ter 76 palmos de frente e '150 de
direito do Rosario, que tão desvelado se mostra pelos me- fundo, abrangendo o corpo, a sacristia e o consistorio.
Iboramentos moraes e materiaes de sua comarca, trouxe ao D'esse dia em diante principiaram-se as obras com afin
conhecimento do exm. sr. dr. Jansem Ferreira que, tendo co, foram apparecendo algumas esmolas, e quando em janei
desabado a igreja matriz de N. S. da Conceição da viII" do 1'0 do anno seguinte ahi voltamos em companbia do presi
lIosario, sem que alli houvesse casa alguma decente e com dente' da provincia, então já o desembargador Ambrosio
3S acommodações precisas para nell' celebrarem-se os of- Leilão da Cunha, admiramo-nos por certo ao vêr tanta obra,
ficios divinos, promoveo o anno passado, ajudado por ou- e tão bem construída em tão pouco tempo.
Iros cidadãos, alguns leilões em beneficio da construcção A commissão nomeada foi muito solicita DO desempenho
de um novo templQ, que sirva de matriz elevando-se já a de seus deveres merecendo porem especial menção os srs.
somma arrecadada desses leilões, de um legado deixado dr. Morato e coronel Rocha, aquelle pro1novendo e animan
com aquelle destino e de dadivas de outros cidadãos a reis do com sen exemplo' e palavra, e até vindo á capital não
3:1096370. poucas vezes em procura tie meios pecuniarios, e este. di-

Sendo, porem, esta quantia ainda insufficiente pal'a a rigindo a'!; obras pessoalmente e sugeitando-s~ a todos os
mesma 9bra, pedia a sua exc. que nomeasse urna commis- trabalhos e mortificações a ellas inberentes.
s~o para encarregar-se da edificação do referido templo) e Falleceu logo no principio das obras o importante e be-

•
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nemerito cOl'onel Silvino Pereira ela Silva Coqueiro, sendo Em 29 de maio de ·182ft Felix Gualberto Castello Branco,
substituido pelo cidadão José d'Oliveira Brito. alferes de caval1aria e command:.lOte da força armada do Ro·

Os coffres provinciaes para ella concorreram em diversas sario, proclamou aos povos contra o tenente-coronel José
occasiões, apenas com a quantia de i9:652~07 { reis, e com Felix Pereira de Burgos, governador das armas então, ede·
tão diminuto estipendio ficou a provincia possuindo um ele- pois barão do Itapecmu-mirim.
gante, vasto, e bem construido templo. A JLlnta go,;ernaliva não dando proviclencias pára dissol·

A commissão finalmente logrou vêr o termo de suas glo- ver-se este ajuntamento em revolução formal contra o com·
riosas fadigas, e em fevereiro de 1.87'l oficiou ao presiden- mançlo das armas, fez com que no dia 30 de junho do mes·
te da provincia, então o dr. Augusto Olympio Gomes de mo anno abi se formasse pelos revoltosos-um consélho mi·
Castro, participando-lhe achar-se a igreja prompta em esta- litar, de que fizeram parte muitos officiaes de primeira e
do de funccionar. segunda linba.

Em 22 do mez de abril o referido presidente communi- Despertou-se então a Junta, publicou um edital em 2de
cou este facto a s. exc. revm. para os fins convenientes. junho, porem nada mais fez tlo que extender o adio dos

Poucos dias depois ordenou s. ex~. rvm.a ao vigario en- revoltosos contra o presiJente Bruce, e d'ahi em diante a
commendado para proceder ao· benzimento, e consta-nos, posição d'este se foi tornando mais critica.
que a pedido dos membros da commissão terá lugar no dia· Receiando Bruce ser tomada a Capital mandou fortificar
28 de maio. o 11lto da Canwira com 6 peças d'artilharia e um desta·

Existe em um lugar pittoresco no começo da rua Grande camento de 50 praças, e não se enganou porque cm 30 de
ao lado do sul, os martyrios de Jesus Cbristo,'symbolisa- julho rompeu o fogo neste lugar, que durou até êÍ tarde de
dos em uma cruz, memoria deixada n'esta villa pelo capu- i de agosto retirando-se os revoltosos para o Rosario no
chinbo frei L1mrenço, fazendo abi levantai-a na tarde de 9 dia 3.
de setembro de '1853 depoi~ de sabir da matriz em uma Com a chegada de Lord Cockrane, e partida de Bruce
magestosa procissão, a mais concorrida talvez que se tem para o Rio, dissolveu-se a revolução, já mui enfraquecida.
presenciat.lo no lugar. D'essa epocba em diante fizeram-se A camara da capital por edital de 25 de maio de 1832
festas annuaes á Santa Cruz, sempre muito concorridas fez saber aos seus municipes, que se achava restabelecida
pelos fieis. a tr-anquilidade n'esta freguezia, onde no dia 23, pelas 7 110'

Villa..-Pela provisão regia de 19 de abril de 1.833 foi ras da manhã, entrOQ o coronel IgnaC'io Corrêa de Vascon·
elevaâá á catbegoria de villa, e ainda depois tambem o foi cellos, commandante elas armas «com a brava tropa brasi·
pela lei provincia'\ n. 3 de 30 de março de 1.830. . leira, dianteeda qual não poderam permanecer os rebeldes,
. Pela lei provincial n. 3 de 30 de março de 1835 foi abi sequazes de Aptonio João Damasceno, sem que fosse neces·

creada uma cadeira de latim, a qual foi depois supprimida, sario derramar o sangue dos perversos.» .
e por outra lei de 26 de julho de ·1837 foi creada outra de A comarca foi creada pela lei provo n. 483 de i8 de ju·
primeiras lettras para o sexo feminino, e actualmente existe nbo de 1.808 á custa da do ltapecuru, qne foi dividida em
lambem urna para o sexo masculino. duas, e comprehende os municipios do Rosario e Icalú.

É cortada por varias riachos, engrossados pelas aguas do O municilJio compõe-se das freguezias de N. S. do Rosa·
inverno, que fic.am estagnadas nos pantanos e lagôas, que a rio e da de N. S. da Lapa e Pias de S. Miguel.
oercam, as quaes vão desaguar no ltapecurú. MiJle'l'ação. Dizem, que ba minas de enxoi"'e nas immedi·

A lei provincial n. 39l de 1.8 ele julho de t855 dividiu ações da cachoeira.
ein dois o {O districto de paz. Mo/estias. A' posição topographica da "illa indica serem

Tem uma delegacia de policia, urna da instrucção publica, as febres paludosas as molestias endemicas da localidade
nm commissario vaccinador, um commando superior da no princi()io e no fim do inverno, quando o rio sahe do seu
guarda nacional, sendo a parada do batalhão de caçadores leito. .
n. {7 da mesma guarda. Os povoados principaes são: Cachoeira, ltamerim, Pae·

Esta villa pela sua posição no meio {le varias pontos to- Simão, Pery de cima, Pery de baixo, Alocambo.
dos commerciaes, é bem importante, e n'ella residem as Estradas. A villa do Rosario Sil communica com a villa
autoridades da comarca. de Santa 1I1an'a do lcatz't por ltamen'm até ~ embocadura

Tem uma botica, alguns professores partioulares, a.lgumas do rio Mearim: com a de Santa iI/aria. de Anajatuba pelos
casas de negocio de secco e molhados, alem de regatões pelo campos perizes: com a do ltapecurtí pelo rio ou por cami·
rio Itapecurú, muitas tendas d'artes e officios, senhores de obos em suas marge;s, e finalmente pela estrada do Res·
engenho de assucar, lavradorp.s de algodão, arroz e mais fr~'ado com as freguezias ela Chapaclinha, Vargem-Gl'ande
generos, e creadore's de gado vaccum. e Bt'ejo.

A navegação é feita pela babia elo ltibi·ry por meio de Cemiten"o. Lendo-se o omcio seguinte do nosso vene·
pequenos barcos, ou pelo estreito do Coqueiro e boquei- ranelo prelado, o exm. sr. D. Luiz da Conceição Saraiva, fi·
1'ào até encontrar-se com o Itapecurú por meio de barcos ca-se sabendo a historia d'esta triste habitação dos mortos.
a vapor e avela. «Paço episcopal 28 de junbo de 1.866.-IIIm. e exm. sr.

É uma das mais povoadas das margens do Itapecuru. -Officia-me v. exc. em data de 26 do mez findo acerca da
Nem sempre correram tranquillos os dias para esta loca- pretenc,;ão da camara municipal da villa do Rosario, remeto

Iidade. tendo copia das posturas d'ella, para em vista 'da delibera·
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ção da assembléa legislativa cresta provincia, dar o meu pa- drigues Pereira, presidente da pro~incia.-Lu,t'z, bispo do
recer. Maranhão,»

Antes de tudo, cumpre-me registar aqui a informação do Apezar de todas estas judidosas reflexões o sr. çjr. Lei-
revd. vigario d'aquella frcguezia, que por copia tenho a tão da Cunba, quando presidente da provincia, entregou-o
honra de remetter a v. exc., que diz: que n cemiterio da á camara municipal para só elLa fruir os seus rendimentos
villa do Rosario não é propriedade da camara municipal, sob o titnlo de patrimonio, manifesta injustiça attendendo-

, pois que a exforços dos prestantes cidadiíos, dr. Francisco se a que não foi esta corporação, que o projectou e levou
Urbano da Silva Ribeiro, major João da Matta de Moraes a efl'eito!
Rego, Raimundo d'Oliveira Britto, Manoel Antonio Ribeiro O amor darverdade e da justiça nos faz ainda dizer o se-
eJoaquim Henriques Serra, foi eregidCl, e ainda com o do- gllinte: •
nativo dos fieis, e uma verba testamentaria de 2001$000 reis Em janeiro de 1866, acabou-se a obra d'este cemiterio,
unidos a .WOaooo reis com que contribuia o governo, qlle foi projectado pela irmandade de S. Benedicto.

Alem d'isto, e'Xm. SI'., Hsse cemiterio foi c.onstruido com O governo da provincia, quando a obra por falta de meios
acontribuiçiío da fabrica da matriz em Hf.O~OOO reis, sen- esteve parada, mandou-Ibe dar 400~000 reis.
do para notar, que a camara municipal, em opposição a to- O coronel Augusto Cesar da Rocba, como presidente in
dos estes exforços, se pronunciava em '1858, epocba do terino da camara, promoveu uma subscripção, embora pe-
principio da constl'ucção do cemiterio, contra essa edifica- quena, e0tre os seus municipes. '
ção, e que boje esquecida, já não digo dos exfol'ços que A quantia de 200~000 reis, acima dita, foi legada por D.
deixou de empregar, mas da opposição que fez, queira ex- Anna Rita Ribeiro.
dl1sivamente lograr os fructos c\'esse trabalbo. O cemiterio é decente, e tem uma capellinba modesta po-

Deixo á sabedoria de v. exc. apreciar esta minha fran- rem elegante.
ql1eza na exposição d'este as umpto, franqueza que não pos- Terminamos este artigo com o que lemos a respeito d'elle,
RO deixar de ter cm rirtude do dever qLle me corre de sus- escripto pelo babil e integro juiz de direito dr: Mathias Ao
lentar os direitos legitimas da igreja. tonio da Fonceca Morato na sua primeira correição n'esse

Quando em 1858 o dr. Urbano e os seus dignof; compa- termo, encerrada no dia 30 de setembro de 1869.
nheil'os emprebendel'am a con trucção d'esse üemiterio, des- «Tendo sido edificado n'esta villa nm eemiterio a expen
punham pelo que deixo dito de dons elementos: o primei- sas do povo e esforços do dr. Francisco Urbano da Sil\'a
ro, a cb::Jridade publica que concorreu com mais de 1:000~ Ribeiro, quando juiz menicipal deste termo, pell'a a irman
reis e a fabrica da matriz com o de '1408000 is; o segun- dade de S..Benedicto, sendo concluido pela camara muni
do, com o concurso do thesouro publicio pro\'incial de rs. cipal, que percebe os seus rendimentos, mandou a assem
400~OOO. bléa provincial pela lei n. 796 de 20 de junbo de 1866 art.

A. camara porem apenas contribuio com a slla opposi- [(.0, que os rendimentos do cemiterio desta villa fossem co
ção, como bem disse em um dos jornaes cl'esta capital, o brados pela irmandad,~ de S. Benedicto, á qual pertence;
dr. Urbano, que não pOllde nem obter d'ella a licença para rms, considerando que esta irmandad.e não se acba legal
aedificação d'esse ccmiterio, procedimeuto este que foi mente constituida por falta de compromisso que a reja, jul
muito estygmatisado por 11m elos dignos antecessores de v. gando-a extincta, ordeno que d'ora em diante fique o cemi
exc. teria da Piedade-a sim denominado o desta villa-perten-

O,'a á vista de tudo. isto, quem poderá diler que assiste cendo á fabrica da matriz e os rendimentos arrecadados co
acamara municipal direito para cbamar seu o referido ce- mo p~ll'te ele sua receita, até que a irmandade de S. Bene·
miterio? dieto se constitua.»

E tabelecido este ponto, u que podel'ei eu dizer sobre as Edificaçào.-A camara da capital em 'i 1 de setembro de
posturas da camal'a municipal do Rosario? 1832 dirigia-se a sua magestade dizendo, que em cumpri-

Deixo á discripção de v. exc. e da assembléa legislativa meato da portaria da Junta da fazenda publica d'esta pro
provincial a apreciação da questão vertente, já em relação "ineia, de 26 de julbo proxirno passado, na qmil lhe deter
as pretençães da camara municipal, já em relação á pro- minava informasse, se as poroações do seu municipio esta
prieda~e e direitos individuaes do cidadão, que não pode vam ou nã0 cornri'ebendidas na isenção marcada na altera~

ficar sujeito a uma lei que Ibe probibe enterrar-se, onde ção 53 do til. 4·" Ja carta de lei de 15 de novembro do anno
bem quizer; pois que a disposição do art. .J é-das postu- proximo pa"sauo, declarava que a freguezia de N. S. do Ra
ras é aLtentatorio á liberdade, que todo o chl'istão tem de sario do Itapecurú linba dentro do arruamento 104 casas
em vida designar e escolber o lugar em que deseja ser se- de pindoba pequenas, '12 de telba arruinadas e de nenhum
pultado. valor, 94 de telha melhores, e entre estas algumas boas.

Não querendo alongar-me sobre este assumpto, limito- CCtdeia.-Serve de cadeia uma casa, proprio provin
·me a estas considerações que julgo suillcientes não só para cial.
esclarecer a questão, mas ainda desencarregar minha cons- Ê espaço~a, e de boas accommodações para regular elid-
tieocia no cumprimento dos meus devetes. . são e classificação dos presos.

Estas considerações espero serão benevolamente aceitas Pop~tlaçao.-Era em 18G2 de 16: f 26 pessoas, a saber:
por v. exc. e transmittidas ao corpo legislativo provincial. 12:610 livres 3:n16 escravas.

Deos guarde a v. exe. ilIm. e exm. sr. dr.. LaITayette Ro- No termo cl'esta villa existe a antiga fazenda Sampaio,
DitJc. Vl. 1-6'1.
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fundada p·elo padre José Beroardes, n qu:ll tem urna capel- Assignaram por parte do com'enlo o prior frei Thomaz
la e um cemiterio. Jordão e os conventuaes frei Manoel Vieira de Santa The·

No centro da capella-mór mana o jazigo cio fundador uma reza, frei Antonio de .sá, frei José Soares, frei Pedro da
lousa com fi seguinte in cripção: Magdalena, fl'ei Antonio de Macedo, os irmãos do Rosario,

II.l\\\\ 1{\,:l, ,!>~~'\\\(l.IlO e as testemunhas.
)o'Oi \)~'\'\\Ml\~'O 1~\':I:>~\~u" \\l,\IÔAIIlQ,\, Vimos um traslado ele tlldo isto passado em 6 de Janeiro

õ.~'b\l\, t(l.~Q.\\\l., I\'I.\~ \(\,\\~C~'I.\ llO'!> ~ \\~ 'I\\l""ÇO de 033 pelo tabell ião Bartbolomeu Maria Frasão. Pagon
\\~ '\.'11 () , de sello, sob o n. 5009, a quantia de 80 reis em 24 de

Pertence hoje ao major Joaquim Leonilio da Costa Santos. maio de '181 '1. Esse traslado pertence hoje ao convento, do
Rosario-(Tgreja de N. S. do).-Por escriptnra Carmo.•publica de 17 de maio de '1717, lavrada no eonl'enlo do Na terça-feira 1° de novembro de '1814 sahio desta igre·

Carmo pelo tabellião Antonio da Si11'a Duarte, presentes o ja, pela primeira \"ez, a procissiJo da Crl'tidar.!e e fez sell
reverendo prior do úito convento frei Tbomaz Jordão, c giro até ao c.emiterio, onrJe pregou o parJrt:l Matbias.
mais padres conventuaes, em presenç,(t das testemunlws, o Esta irmandade, fUlldada pelo oidadão Bernardino deSen·
capitão Gregoria ela Costa Gularte e Gaqriel da Costa de na, « tinha por fim enterrar os pobres, dar-lhes habito, se·
Maltas declararam os ditos religiosos, qU,e tinham vario pultura e acompanhamento, tudo gratuitamente.»
chãos na parte onde cbamavam Ca1'1no velho, e como os Em um- elos corredores Ll'eSsa igreja o padre Domingos
pretinhos irmãos da Virgem Nossa Senhora do Rosario es- Cadeville VelJoso, professor regia de primeiras lettras d'e .
tavam unidos e conformes para fnndarem uma ermida, de- ta cidade, teve aula abi ainda em ,1821.
dicada á mesma Santa, e por não terem sitio onde a fnndas· Este patlre foi muito exaltado em suas ideias em prol da
sem, offereciam e de Sll:l espontanea vontnde Ibes faziam independencia, e teve fortes contestações com o presidente
doação, de então para toc1o o sempre, pelo amor de Deus, Druce, pelo. que imprimio no Rio t na typographia de Plau·
d'um terreno tanto quanto fosse -necessal'io para fundarem cher, 1826, um folheto contl'a esse pre idento em linguagem
a dita ermida, sacristia della, e seu adro. virulenta e até indecente.

No caso, porem, «que nTIo levassem a effeito a dita ermi- No priuc.ipio do governo episcopal do nosso \"irtlloso e
da, esta doação não teria vigor algum, com a condição, que vonerando prelado o SI'. D. Luiz ela Conceição Saraiva e ta
seriam obrigaúos os mesmos pretinhos presentes e viodou- igreja sorrreu grandes obras.
ros a chamarem n elles ditos religiosos para a celebração Póóe dizer-se, que renovou-se inteiramente e appresen·
de totlas as suas festas, e qnel'enúo metter capellão na clita tau-se aos fi~ com toda a decencia.
ermida não o poderiam fazer sem offertarem o lugar a elles Este exemplo, e as continuas aclvel'tencias cIo exm. sr. D,
religiosos; outrosim, que quando algum religiôso do dito Luiz n'e te sentido a outras confrarias, foram a callsa dese
convento, como capei 15o, em algum tempo quizesse :.lssis· concertarem, aceiilrem, e até reedificarem-se varias igreja
til' com compnnbeiro, OLl mais nlgum na dita ermida, Ibe e t;ape\las. da capital, sendo este um do muitos bons er·
não poderiam impedir.» viços, que s. exc. revma. tem prestado á sua diocese.

Disseram tambem, que se em algum tempo se arruinas· Rosario.-Vide Sal1ta Helena.
se e cabissl:1 a dita ermida, e os ditos pretinhos a não le· Rosario .-Pequeno povoaLlo. distante tres legoa
"antassem, tornaria o dito sitio ao poder e dominio dos re· de Caxias e na estl'ada, que vae para S. José das Cajazei-
feridos religiosos. raso

O Rei da dita coõf[aria, que então era o preto Luiz João Rui-Vaz .-Pequena povoação á margem esquer·
da Fonseca, e mais os ditos irmãos declararam que accei· da do rio Munim, habitada por alguns negociantes e lal'ra·
tavam a doação com todos os onns. clore .

Cremos ter sido esta a erigem ela presente igreja. 'Não tem aintla capella.

Sabão (fabricas de).-Existem actualmente tres, urna 11862-'1863 .... , ..... tif,920 ~

situada no largo de São Thiago, outra na rna da Savedra, e 631..-.. 64, .......... 22,244 »

outra na rua da Palma, dentro da cidade, em manifesta op- 64- 65 .......... 56,233 »

posiÇão a todas as regras da bygiene publica I 65- 66 .......... 63,852
Foi este o seu movimento de exportação durante os exer- 66- 67 .......... '138,454 »

cicios de 67- 68.......... 188,520 »

i859--1860 .......... 33,843 libras 68- 69 .......... H7,550 »

60- 61 .......... '122,691 » 69- 70.......... 112,376 ))

6'1- 62 .......... 26,598 » Sacco~G-rande. -Pequeno povoado em digo
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laneia de tres legoas pouco mais ou menos da villa de Aoa- Parece-nos, 'Que bom'e especulação e engano n'este des-
jatuba. col.Jrimento, pois o governador D. Diogo de Souza disse

É igual ao Bacabal. para Portugal em seu omcio de 6 de março de 1799. o se-
Sal conl.n"l.U1n:.-Embora houvesse abundancia guiote.

d'estegener0, deparamos com um officio assignado em 7 de «Todos 1'e chamam descobridores do salitre, e todos se
março de 1i99. em que o governador D. Diogo de Souza julgam com direito a alguma c0mmenda, por que acbaram
disse ao ministro D. Rodrigo·de Souza Coutinbo, que «con- meios de obter algumas pitadas d'elle.
forme o seu aviso de 13 de dezembro do anoo proximo «Temos salitre, mas em que quantidade e a que preço
passado tinba aqui rendido todo o sal, carregado no cor- ninguem sabe dizer e suppoobo que nem o governador do
reio marítimo-Santo Antonio Olinda-não só por lhe Piauby, o qual wm a este respeito procedido misteriosa
wnstar, que para o Pará tinba ido muito sal, mas tambem mente para com o general.
para aproveitar o preço dos fretes d'esta praça, indo em- «A min1Ja intenção é de incumbir, logo que passe a in
pregado em arroz o producto do sal e dos fretes. segundo veroada, á Vicente Jorge Dias Cabral, bacbarel formado em
as ordens da Junta da fazenda da marinha.» leis e pbilosopbia, os precisos exames a que deve proceder

Já em 6 de abril de '1699 em camara requereram os dois nos lllgares onde aparecer salitre, sem exceptuar o da serra,
misteres do povo, dizendo que tendo cbegado dois navios, que fica nos limites do Ceará e Piauby por me informarem,
que se acbavam ancorados no porto d'esta ciclatle, e haven- que a exportação se pode fazer pelo rio Parnabyba em 4
do muita falta de sal fossem os mestres obrigados a vende- dias, quando para a barra do Ceará deve ser pelo sertão
lo em terra. .. Que miseria I com demora de dez.

Em 20 de agosto de i 802 D. Diogo de Souza participou «Se \". exc. no entretanto quizer mandar-me a ferramen-
para a meLropole, «que a administração regia do sal, encar- ta do Phzwsopho natumlista, e algumas calde.iras eu não
regada á Junta de fazenda d'este Estado pela pl'Ovisão regia deixarei inutil esta despeza.»
de 7 de julho do anno passado em referencia ao ahará de Em 15 de agosto participou para a côrte, que «na Junta
2i de abril do dito anno, achava·se alcançada em D55~375 da fazenda real. recebera o vigario de Valença Joaquim José
reis, tendo somente dado extração a mil alqueires, remet- Pereira a quantia de WO~OOO reis, que sua magestade lbe
tidos ao Pará por conta da Junta da fazenda da capitania, e mandou dar por aviso de 20 de fevereiro do'corrente anDO,
despendido i :655l\375 reis em preparo dos armazens e F) que em breve partiria para ir em deligencia do salitre na
freIes a dois navios. companbia do bacbarel Dias Cabral e de um desenhador,

«Nota estar ainda se devenuo o frete de to~os os navios, incumbido tambem de areriguações sobre o canhamo sil
que tem condm:ido sal, bem como o aluguel dos armazens, vestre e sobre collecção de an'ores ou plantas, que podes
não havendo ordenado para um só dos empregados d'esta sem senil' para fabricar papel, determinadas pelos avisos
repartição, sendo até o serviço da descarga e da arruma- de 26 de jalbo de ,1798 e 5 de abril de ,1799.1)
ção feito por calcetas! Sant'Anna.-Pequeno po\oado perto de S. João
Salde Glauber.-Em2 de dezembro de 1799 de Cortes.

enl'iou para a côrte D. Diogo de Souza um caxotinbo con- Sant'Anna. -Pequena povoação perto ela villa
lendo-Sal de GLaubcr, que tinha recebido tle Luiz Rapo- uo Coroatü, com seis fazendas, e com pouco ~ais de ses-
so do Amaral. senta pessoas.

Disse ter mandado este e outros objectos ao bacbarel Vi- Sant'Anna. -Fazenda, que foi do tenente-coro-
cente Jorge Dias Cabral para examinar nos lJl'oprios ruga- nel Joaquim José da Silva Rosa.
m ollde se acha? amo Hoje é um pequeno povoado da íilla de Anajatuba. .

Terminou assegurando, qne este bacharel, empl'egaJo Sant'Anna.-Alem do que ja escrevemos sob o
por ordem do governo em commi são scienLínca pelo Ma- titulo Capella de Sant'Anna da 'lagrada Farnilia, \ ulgar
ranbão e Piauhy, anão ganhava onerario algum e sempre mente Sanla Anninha soubemos depois, que José' da Cos
fazia despezas n'estas diligencias.» ta Heis, como vereador mais velho da camara, á requeri-

Está claro, que este sal medicinal foi encontrado n'esta mento do conego JLlsé Maciel Aranha, cedou-Ihe a 19 de ja-
província. neiro de 1784 um cbão no fim da rua do Afogctbugio , dos

Actualmente não se sabe of.ldo foi o seu jazigo. Afogados depois e ainda boje, para edificação duma capel-
SalUre. -Por carta regia de ,16 de abril de '1798 la á Senhora Santa Anna.

,I'ecommendou-se a D. Fernando Antonio de Noronbâ, que É a igreja cbamada de Sant'Anna.
animasse o trabalho da extração do salitre, e que fizesse re- Encontramosaioda o 2° vereador João Bernardes de Car-
messas d elle em grandes porções para a côrte. \1albo concedendo ao dito conego 30 braças em qnadra na

Em 22 ue julho, accusando a recepção d'esta ordem, re- mesma I'na, e lugar para augmento patrimonial da. mesma
forçou o pedido, que já havia fei to em 2 de janeiro. «ue um capella. em 30 de julbo de '17SÓ.
naturalista illuminado para instruir os opel'arios e escolher Cremos que desappareceu esse patrimonio, como tem de-
ame~llür estação do tempo.» sapparecido muitos o.utros:

Nova c.arta regia baixou do throno em 13 ue dezembro Sant'Anna da Sagrada Falll.ilia.
n'esse mesmo sentido sobre o salitre descoberto no Iguará -Vide (apella de Sanla 'Anna da Sag1'ada Flb1nUia.
~em ltaculumill. Sant'All.uinha.-Nomegeralmente dado á Ca-
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pella de Santa Anila ria Sagrada Farnilia, de que ja nos (lTão insalubre clima poder-se-ia tornar melbor, se graD
occupamos em lugar competente. de parte d'estes alagadiços se esgotassem, e se os rogasse

Santa Oasa da JVIisericordia -Vi- augmentassem, o que demanda um excedente de popula-
de 1I'1isericorrlia. ção, que ainda por muitos tempos faltará.

Santa Oruz (ilha de).-Tem dilatadas e formo- (f Em frente da povoação o rio Tury tem 60 braças de lar-
sas varzeas, aonde cria-se gado vaccum e cavallar, perten- gura e 6 a 8 palmos de fundo. De Santa Helena a 400 sues·
cente a·4 fazendeiros: a sua circunferencia é de 32 kilome- te segue a estrada para os dmpos, a que cbamam Chapa.
tros. elas, qne se dilferençam dos Perizes por que aquellas DUO-

O Parnabyba passa entre esta e a ilba Grande (Pial1hy); ca alagam, e estes de inveroo cobrem-se de agua a ponto
o igarapé de seu nome separa-a da ilha do Poçào,-e o de se navegar em canôas.
igarapé de Batatas divide-a das ilbas e Man:Juinhos·e (lTerrninam as Chapadas a USO nordeste da pouta cbama-
Eguas. . da Sunta Anna: seu maior c0mprimento noroeste de 6 a 9

Ao S O fica-lhe o Santa Rosa, em cuja margem esquer- leglJas, e de 4, a 5 de largura: estes campos todos em pIa,
da (terra firme) 5 kilometros acima da barra do igarapé de nicie alcatifados de bom capim, com arvores destacadas,
Batatas-está assentada a povoação do En,geitado. sMe da umas de flores amarellas, outras de flor roxa de delicioso
freguezia a que pertence esta ilba. cbeiro, com circulos de matto grande, a que cbamam ilhas

Santa Oruz.-Povoação. Vide 11H1'itiba. espalhadas de 200 em 200 braças, pouco mai" ou menos,
Santa Oruz (igarapé ele).-Destaca-se do rio Par- umas piramides conicas truncadas, qne faz o capim-assú, e

nahyba, 12 kilometros abnixo ela bifurcação, ,que com o no- muito gado a pastar forma tudo o golpe d'olllO mais agra·
me de Igaraçu vai formar a barra da amarração,-e depois clavel ao viajante. Estas piramides, a que chamam fapicu
de 4 kilometros ele curso, afinal reune-se ao Santa Rosa, em, são de 5 a 9 palmos de altura e ue 4 a 5 de diame-
6 kilometros abaixo da fazenda California, situada na ilha do troo J) •

Pogão. Freguezia.-N'esta localidade existe urna freguezia, cujo
Santa J:-Ielen.a.-Povoaçl1o, fJ'~guezia, villa e territol'io conta 5 leguas de. NaS e 15 de E a O, sendo ha-

municipio. bitada por 5:300 pessoas de ambos os sexos, das quaes
Povoaçào.-Foi assentada na margem direita do rio Tury- IJ :200 são captivas.

assú, a 15 leguas ao S O de Guimarães, em terras de ses- Havia aqui em 1815 uma unica capella fundada pelo ea·
maria, concedida por sua magestade fidelissima ao índio Pe- pitão Pedro Alexandre, João de 'Deus e outros indios por
dro Alves corno principal de sua aldeia. o-rdem do ge"ernl D. Fernando Antonio de Noronba nas ter-

Sobre esta povoação esereveu o coronel Lago em seu lti- ras da Mangabeira, margem do rio Tury-assú. (Assim diz
11erario o seguinte: llma representação eseripta e assignada pelos la nadares,

«Desgraçada povoação I miseravel ajuntamento de escra- pobreza e indios habitantes do rio Tury-assú.) Diziam elles
"OS I Esta povoação, que no principio era aldeia de indios n'essa representação, que soITriam grande falta de pasto es
do Laranjal, d'onde para aqui a fez pa3sar o exm. D. ,Fer- piritual; que a maior parte morriam sem sacramentos por·
nnndo Antonio de Noronha, està a beira do rio Tury e so- que a matriz ficava-lhes em distancia maior de :3 dias de
bre a sua ...sante 34 palmos: é- um quadrado de 40 braças viagem perigosissima por causa da correnteza cl'aquelle rio,:
com pequenas choupanas de palba, e em um los lados a ca- e queriam finalmente que se mandasse para ali um padre
pella tambem coberta de palha: corista de 28 fogos e cerca para apascentar as' ovelhas do rebanho do Senhor, que re·
de 150 almas, em que já hoje poucos indios entram, um sidiam desde as fazendas do Ita[leba correndo rio acima tle
commandante parcial, etc. . . uma e outra parte a confJnar com a nova freguezia de S.

«O local da povoação não é ,desagradavel, mas o excessivo Bento.
calor, que ali se 'observa, que cbegou ao sol a '120°, á som- Os moradores de Santa Helena requereram (assim diz ou
hra é constante até 92°, e de noite a 77° obrando sobre oito tra representação) ás côrtes soberanas de Lisboa para se
a dez-leguas de superficie alagada, barrentas aguas, e mais cl'ear urna freguezia nesta povoação. Á vista de um reque·
sustento de pequenos peixes, tudo isto torna Santa Helena rimento mandou para ali o bispo diocesano~ um padre eha
durante 9 mezes um lugar só de penuria e doença: o abai- mado José Moreira Lopes Ferraz, que por provisão de 30

. xamento das cheias, que é de setembro até dezembro, e que de julbo de '1821 foi feito administrador dos sacramentos
é de 14- a 16 palmos, deixando ficar immensos corpos mor- na c~pella d'aqnelle lugar-Santa Helena-dis~ricto da fre
tos de animaes e bichos, é outra causa das muitas e frequen- guezia do Tury-assú.
tes moleslias, que por ali se padecem: ningoem escapa a N'um requerimento delles em gue pediam ao bispo acoo
sesões, raros á ictericia, e muitos contam a idade pelos an- cessão de licença á um padre p;ra desobrigai-os, requere
nos, em que tem estado Joentes, e as cores em todos são ram ao mesmo tempo permissão para se benzer uma ea
pessimas: das crianças, apenas um terço, das que nascem, pella feita á sua custa: este requerimento foi despachado a
resistem, e se passam o perigoso e climaterico anno de 7,27 de fevereiro de 1806. O provisor do bispado mandou
não se escapa ao de 42 ou 49 ordinariamente, por isso ali syndicar a respeito d'esta capella a 10 de março de 1806; o
poucas crianças se encontram e nenbuns velhos, e n'esse an- padre Ao. J. M. Lopes Ferraz, procedendo r.\ syndicancia no
no ('1820), em que nasceram, 3~ existiam só 13. Admirnrá dia 26 de abril do mesmo anno, disse que não havia para
corno ali ainda ha população. . . mentos e os mais accessorios e nem constava haver licença
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para a creação, nem patrimonio contribui do e nem estava Santa Rosa.-Quando o rio Parnabyba bifurca
ainda benta. se, deita para o poente um braço chamado rio de Santa

Villa e mUlu'cipio.-Foi elevada á catbegoria de villa pela Rosa, e as suas agoas se dirigem para as barras do Caju,
lei provincial n. 65 ue t5 de janeiro de t838, e a sua fre- Melancieiras ou Carmpato e Tutoia, as mais occidentaes
guezia a município, sendo depois, pela lei provincial n. t03 das seis bocas por onde o Parnahyba despeja-se no Occea
de 20 de agosto de 184.1, declarada a camara municipal de no.
Guimarães a compete.nte pa fazer efi'ectiva a creação des- Começa o rio de Santa Rosa defronte da ponta meridio-
te municipio. nal de uma pequena Uha de t ,500 metros de extensão, a

Pela lei provincial n. 375 de 30 de junho de t855 foi qual jaz em frente da fazenlJa Poçào, que e situada rio an
creada uma cadeira de primeiras lettras para meninas e ha gula da bifurcaç~o, que origina a ilha de seu nome, a pri
outra para o sexo masculino. meira perteoceote ao formoso [lelta, formado pelo Pama-

Encontram-se abi varias_ casas de. artes e omcios, de ne- byba quando vae precipitar-se no Atlantico.
gocio de seccos e molhados, e engenhos de assucar e agu· A ponta meridional da ilha uo Poção, ou a bocca do n'o
ardente. Cultiva-se ar:roz, algodão e cria-se gado vaccum. de Santa Rosa, dista da barra do rio ~ongá 28 kilometros
1 Ahi existem muitas fazendas de gado Yaccum, avaliando- para baixo, e cerca de tO ldlometros acima ua bocca supe
se a totalidade d'estes animaes em mais de 30:000 cabeças, rior do Igamçú.
sendo desleixo para sentir-se, que ninguem cuidasse da u- Tem este rio quatro myriametros de curso, desde a fa
berdade do terreno para tratar dos melhoramentos da raça zenda do Poção, no angulo da i a bifurcação do Parnahyba
d'este gado, que de dia para dia vae apresentando diminui- até ás ilhas do. Soóradinho, Cardoso e Barracôa, aonde
ção no tamanho e no peso. subdivide-se em dois largos rios-o do Urubu e o de Car-

Os generos de cultivo são algodão, arroz, milho, feijão nahubeiras, este tendo nove kilometros de curso, e aquel-
emandióca para o fabrico da farinha, le sete.

O peixe é o alimento mais usual. Ambos lançam-se na úahia do Mantible.
Os indios, que em não pequeno numero existem ahi, são Os rios Pará-mirim e Magit são os seus principaes con-

mansos. fluentes á esquerda ou do lado da terra firme: os igarapés
Contam-se ainda em seu territorio muitos quilombos de de Santa Cruz e de Batatas são os principaEts á direita .

•eSCI'a\'os fugidos quasi todos ladrões de gado; apezar de Seu nome deriva-se do de um lugar situado 15 bectome-
varias a saltos de soldados, que por ordem de alguns pre- tros acima da embocadura do igarapé de Santa Cmz.
sidentes ahi tem ido. Santa Thereza ela IlTIperatriz.-

Neste tcrritorio estão as minas auriferas de Montes Au- Povoação, villa , rreguezt'a e termo.
I reos entre os rios Maracassumé e Gurupy, pertencentes á ViUa Nova da Irnpe1'atriz.-Foi creada pela lei provin-
companbia-mineração maranbense. dai n. 398 de 27 de agosto de 1806 á màrgem direita do

Amaior parte dos lavradores exportam seus generos pelo Tocantins no sitio, que o governo julga&se mais convenien
porto do Gama, 8 legoas distante da "illa, e onde ha um te 'para séde d'ella, fronteiro, com pouca dilferença, á villa
pdl'oado, e o lugar em que aportam os barcos, que navegam boje cidade, da Boa-Vúta, na margem opposta, da provin
pelo rio Pericuman. cia de Goya_logo que houvesse n'elle começó de povoa·

Communicações.-Sendo esia villa situada á margem do ção, e casas para funccionarem as respectivas autboridades
rio Tury, por elle se communiea com a \ illa do CUl'Orupú, locaes, tendo por termo todo o territorio, que demorasse
cpor terr'a com os districtos do Pinheiro e Paraná. ao norte { do ribeirão ltaueira até á linha que extrema es-

Povoados.-Os principaes povoados são Rosario, em dis- ta provincia com a do Pará, e desde o cbapadão em que o
lancia de q, leguas, mais acima o Papagaio, onde apparecem ltmteim tem suas ultimas vertentes até o ponto, d'onde
muitos mascates de TiUa-l\'ova do Pinheiro e 111angabeú'a vertem aguas para o rio Grujabu, ou GI'afc!hú.
logo ao sabir da cbapada. Fronteira com pouca diIJerença á Ooa- V1'sta não havia

Em distancia de uma legua da villa existe o lugar Cbapa- então PQvoação alguma nas condições exigidas; mas sim trin-
da, o qnal tem 6 leguas de comprimento e 3 de largura. ta e oito legoas mais ou menos abaL"{o a povoação de San-
Santa Quiteria.--Povoaç'ão situada 12 kilo- ta Thereza, fundada a expensas da pro\'incia do Pará, an

metl'os abaixo elos JJlilagres, ou 29 da RelJartição, que Ibe tes da resolução legislativa n. 772 de 23 de agosto de 1854,
êinferior em população. por frei Manoel Procopio do Coração de Maria, religioso

Santa Quiteria, segundo nos informaram, gosa de má re- carmelita da provincia da Bahia, ullico que, a convite do
putação a varios respeitos, e só por antitbese tem a mesma presidente d'aquella provincia o conselbeiro Jeronimo Fran-
onome de uma Santa Virgem. . . cisco Coelho, se prestou ao serviço da catbequese paraen

Fica-lhe defronte uma ilha temporaria (Mlltuns) perten- se.
cente tl provincia uo Piauby. Em '16 de julho de 1852 lançou elIe os primeiros ele-
Santa Rita ela Matta. -Pequeno povoado mentos d'essa fundação em terreno plano e arenoso, e re

Occupanc1o a linha clivis0ria de Anajatllba com o termo do gado por abundantes olhos u'agoa cristalina, e coI1ocou-a
Rosario. 1 D O 'b' /.. d N• . eve ser este, porque o 1'1 ell'ão taue~ra corre e arte a
Santa RIta da trempe.-Pequeno povoa- Sul. Informações inexactas sem duvida foram a causa d'este tão

do, pertencente á villa de Anajatuba. palpavel erro.
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logo sob os auspidos da Virgem d'Avila, Tbereza de Jesus. Leonardo Pereira de Araujo Brito e José Joaquim Sel'eri-
Acompanbaram frei Manoel ProcofJio em sna perigrina- anno a construirem, dentro do prar.o de 4. annos, uma igrc-

ção apostolica até este ponto as familias dos cidadãos Juye- ja na dita povoação de Porto-franco. •
nal Simões de Abreu, e Zacharias Fernandes ela Silva, e um Por outra lei provincial n. 631 de 5 de dezembro de '1862
pequeno piquete de quatro praças. , foi outra vez transferida para a sua antiga s~de em Santa

N'esse tempo por ahi cruzavam os gentios em todo o Thereza obrigando-so tambem voluntarinmente os cidadãos
sentido as maÜas e' campos d'essa localidade. Amaro Baptista Bandeira, Atblasio Maciel Parente e Domin·

Embora esta povoação não estivesse então rigorosamente gos Pereira dn Silva e outros a edificamm á sua custa uma
nas condições da lei, no que respeita a casas, que á excep- casa, pl'opria para ::IS sessões da camara municipal com se·
ção de duas, ou tres então, eram coberta~, e emparedadas parações para prisões e aquartelamento, e bem assim con·
de palha, todavia como era florescente, e p~ra alli constan- cloil' no espaço de quatro annos a igreja matriz já abi em
temente concorriam ~migrados de outros lugares, o govcr- construcção.
no provincial julgou conveniente assentar n'essa povoação E' para lastimar-se a lncta que tem havido, e as constan·
a nova villa, que sem duv.ida muito mais augmentada esta- tes mudanças ela séde d'esta villa, em que se tem comsumi·
ria, se imprudencias d'aquelle religioso, quando missiona- do muito tempo, e despendido, o que aproveitado, seria
rio, não tivessem feito retrogradar mais de vinte familias muito util a ella.
emigradas para ella. Andam sempre em lucta aberta os habitantes de Santa

Os campos de crea~.ão de gado chegam até a villa, posto Thereza e de Porto-franco, que di putam entre si a séde da
que existam tiras de mattas Das margens dos corregos, e freguezia.
dos igarapés que correm -do lado de cima, de baixo e por Infelizmente ás vezes a assembléa pl'o\'incial tem-se pre .
tletraz da povoaç-ão, mas do occidental para baixo seguem tado não ás exigencias do interesse pilblico, e sim ás coo·
as maltas até á linha divisoria entre esta pro\'inc.ia e a do veniencins politicas, não podendo nenhuma <.Ias lJal'cialida·
Pará, havendo apenns pastos, porem os melhores, que se des politicas apresentar-se escoimada d'estes erros ou in-
podem desejar, em alguns lugares, cercados de maltas. discripções.

Todos os terrenos cob.ertos d'essas maltas são da mais E' justo lambem dizer-se, que é impossivel o descobrir·
luxuriosa vegetação, e n'elles se encontra em abundancia o se a verdade no meio do intrincado labyrintho de 0lliniõ~s

oleo fino de cupabiva, cravo, e todas as resinas, e gommas oppostas, e mormente sendo ministradas por eitladãos de
resinas das mattas do Pará, e se acham terrenos proprios boa fama.
para todas as especies tie plantação. Não desej,lOdo ser taxado em tempo algum de injusto e

Pela lei prov n. 524- de 9 de junbo de 181>9 'foi a séde de parcial em nossos juizos, vamos expôl' aos olhos do pu·
Ja villa mudadâ para o segundo districto, e logar denomi- blico o seguinte: , .
nado Porto-Franco, fronteiro á Boa-Vista, mas reconheci- Conuuziremos primeiro os nossos leitores ao recinto do
do o erro em 186~, a lei provincial n. 631 de 5 ue dezem- nosso parlamento provincial.
bro d'este anno a restituio a Santct The'reza, obrigando-se (C O sr. dr. Manoel Maria do Amaral, juiz de direito e
o coronel-Amaro Baptista Bandeira, e capitães Didier Bap- deputado provincial, em seu diswrso, que se pode lêr no
tista Bandeira, Atbanazio Manoel Parente, DoJltngos Pereira Publicado·r jJJaranhense n. 259 de '1802, disse o seguinte:
·da Silva, Jose Cllrispiniano Pereira, e F. Marinho a edifica- « Que a camara municipal da Villa Nova da Imperatriz
rem á soa custa uma casa propria para as sessões da camara em Porto-franco, tendo de requerer á assembléa a transfe·
muniljipal, Jury, prisões, e qnartel do destacamento, e bem reneia da villa para a-povoação de Santa Tbereza-, en·
assim a concluir em quatro anDOS a igreja matriz começa- tendeo ouvir o parecer das camaras municipaes, que, por
da, o que até o presente não tem cumprido, e se é\ isso se ~charem nas cil'cumvizinhanças, e pelas relações com
não forem compl!llicIos, é provavel que jamais o cumpram. merciaes, que seus membros entretinham com Porto·fran·

Fr~ueZ'ia.-Pela lei provincial .D. 398 de 27 de agosto co e Santa 'l'hereza, podiam melhor orientar a assembléa.
de f856 foi a aoLig~ povoação tambem elevada á catbegoria O sr. dI'. Amaral apresenfou em seguida a represent~ção

de freguezia e villa com a denominação de-Villa Nova da da camara Municipal da dita Villa Nova da lmperatriz fir
Imperatriz-, formando mn terceiro termo da comarca da mada em 6 de Março de 1802.
Carolinp. ' Pedio ella a transferencia de:! villa para Santa Thereza,«por·

Havenuo abi uma casa de oração, e uma igreja ainda em que a natureza a dotou de tudo quanto é preciso pal'a ser
principio de constrncção, foi por esta mesma lei provincial um dia 11m grande imperio.
tambem ahi creada uma freguezia com os mesmos limites « Verdade esta que sendo reconuecida pelo illustl'adojll'
da dita, villa, a qnal devia ser instituida canonicamente logo iz de direito Dr. Antonio Bnarque de Lima, foi por elle le·
que fossem expedidas as Bulias, de que trata o art. 20 do vada ao conhet.:imento do Exc. sr. dr. Francisco Xa\'ier Pa
decreto n. 773 de 23 de agosto de '1854.. es Barreto, q\ÚlneJo auminislrador desta provincia, o qlla\

Tran.sferencias da sécle da freguezía e vil/ct.-Foi de- não exilou em ordenar, que a séde ela villa fosse as eotada
pois por lei provincial n° 524· de 9 de junho de ,1859 trans- na povoação de Santa Therezil.
ferida a séde d'esta villa para a povoação ele Porto-franco As razões apresentadas pelo refef'ido dr. Boarque são
obrigando-se então, por um contracto com o governo da hoje superiores; a popll\ação tem crescido, e com ella aio
provincia, assignado ,em L° de junho ele 1859, os cidadãos dustria, ires engenhos de canna aclJam-se lllontauos a.ajos
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'prodnctos excedem ao consumo da população, servind'O as estr'ada que parte do CalJim, na provlncia do Pará, até es
sóbras ás necessidades dos yiandantes, dandQ-se ainda ul- te ponto, por onde serão conduzidas as boiadas ao merca
timamente uma circunstancia muito attendivel, e que inoon- do do Pi:mL»
test31Telmente garaute um grandioso desenvolvimento futu- Com estas e outrns razões firmaram a sua opinião na Ca
ro no pl'edito lugar de S,anta Tbereza, cuja circunstancia é rolina em 11 de janeiro de '1862 os cidadãos Tbomaz de
achar-se concluida uma estrada, que põe em facil comrnu- Aguiar Pereira, 'Jose Joaquim da Silva e Felix Garcia de Oli-
nicação aquelle povoado com·a pro\'incia do Pará. veira.

Ainda convem notar, exm. sr., que a população não se A camara municipal da cidade da Boa-vista em Goyaz,
e5queceo do culto divino: uma capella existe ondé é a mis- que fica fronteira a Porto-franco, sendo tambem ouvida
sa celebrada e um templo principiaLlo com proporções que deu estas informações:
provine o granfle augmento de uma população vindoura, «IIIms. srs.-A camara munic.ipal da cidade da Doa-vista
cuja conclusão se niío tem elIectuado pelo desgosto dos po· elo Tocantins tem a bonra ele responder o ameio que d'essa
\'05, nascido ela conservação da séde da villa neste lugal" Villa Nova da Imperatriz lhe dirigio em data de D do cor
com o que sofTre consideravelmente em seus interesses. rente mez, cujo fim é que esta corporação lbe de(;\are so-

Santa Thereza contem em seus suburbiLls uma população bre a localidade da mesma villa, tranzito dos viandantes,
de indígenas superior a duzentas almas, tendo uns suas ha- ribeiros, rios, casas exist.entes e seus alinbameutos, respei
bilações a um qtJarto de legua, e ouLros a uma legoa alem to o seu templo e suas esperanças futUl'as, ultimando com
oe ionomeros bravios, que hahitando em lugares mais longi- a localidade de Santa T!lereza.
quos, estão comtudo em contacto com esses indigenas. 1° Em quanto ao 1°, declara esta éamara que a Villa Nov.a

É ínnega\'cl que Sanla Thereza, elevada t1 cathegoria de da Imperatriz se achav-a paraIlela a esta cidade, sendo sua
\'iIIa, poderá di por de recursos, com que civilisando esses uivisão o rio Tocantins, o seu assento é pedregoso, cercado
indígena ha de vir a conseguir proveito c1'elles, entretanto de malta sem agoa potavel, por isso que sãQ os poucos ba
que com a falta d'e ta etcvélção, alem de nenbum. proveito bitanLcs c1'esse lugal' obrigados a residir <.í margem do 1'0-
tirar, Sant'l Thereza receia a 50rte <1a infeliz Boa-união. cantins.

Aabertura da estrada fal'á sem duvida que Santa Tbere- 2° O transito torna-se difficultoso, e pecialmente cm tem-
za eja o ponto de reunião dos importadores de gados para pos íJLl\'iosos porquê o rio LagearJo e os possantes ribeiros
aprovincia uo Pará, e. tambem elos negociantes d'essa [11'0- das Arrayas, Buenos-Ayres, Flores e Sant Anna jámais r\ão
I'incia, qne demandarem O' productos d'esse lugar, cir- passagem sem grande detrimento.
cum laDcia , que garantem seu engrandecimeuto, já com a 3° Exi~ uma unica casa que é a de José Joaquim Seve
feira dos gados e jú com o augmento de commel'cio, ac- riano, as mais são cabanas que ao todo fará uma dezena

,ere cendo ainda a certeza de ter-se de futuro ele abrir uma pouco mais, e estas sem alinbamcnto.
estrada, partindo do mesmo IllgaJ' de Santa TlJereza para 4·° É verdade haver uma pequena casa de oração cobel'ta
Monção com a communicação mais facil para a \'illa da Cha- de telha.
pada.» 5° Não vale a penna nos occuparmos a fallar ua extra\·a-

Acamara municipal da Carolina nomeou ele seu seio uma gante maneira 'porque os pretendentes da elevação (resse
commi ~o composta de tres membros, para dar o seu pa- lugar quizeram dourar a pilula e illudir tão sabia e boa
recer soure as duas localidades em questão. intenções do govel'Do.

Satisfizeram elle assim o seu encargo dizendo, que Por- 6° Estã collocada essa vílla intermedia ao Itaueira em di,-
to-{ral1co mais parece fazenda de fazendeiro pobre do que tancia de 3 legoas.
uma villa, e sem proporções para futuro engrandecimento. 7° Quanto á localidade de Santa Tbereza foi affinnada por

IÍQue Porto-franco está situado na margem do Tocan- 3 membros d'e'sta camara, debaixo de seus juramentos pres
tios, 30legoas abaixo da Carolina, defronte ela Boa-vista, tactos, asseverando sua brilbante situaçâo e que está a mes
cidade de Goyaz, em terreno pedregoso, lamacento, e sepa- ma plantada á margem do Tocantins, com muitos olhos de
rado dos campos visinhos por uma li$'oa de malta. cristalina agua no declive para o rio, e em urna chapada

GQue a edificação de Porlo-f1'GnCO consta de duas casas arenosa.
de telba, e algumas palboças bem ordinarias. As matLas annexas são pingues, emfim Santa Tbereza ha"

GQue Santa Tbereza situada na margem do Tocantins, 60 de ser o lugar mais commercial da centralidade.
legoas abaixo da Carolina, confinando por um lado com o Se o governo lançar as vistas sobre ella rivalisará a qual~

rio e por outro com os campos visinhos, e cercada de al- quer outro povoado pelas suas ricas proporções,' e por isso
IUlls engenhos de assucar tem proporções de engrClndecer- engrandecerá a província a que tem a honra de pertencer.
le, mOl'lnente sendo o primeiro povoado, que os nayegan- Paço da camara municipal em sessão ordinaria do dia 12
les do rio Tocantins encontram quando na subida sahem do de abril de ,I 86J.-IIlm. sr. presidente e vereadores da ca·
Presidio de S. Joào de Ar'agltaya, por que ahi se abaste_ mara municipal da ViIla Nova da Imperatriz. D

~m do necessario para a sua viagem, pelo que se torna A camara municipal da Chapada em 26 de março de
d'esL'arte um ponto commerci-al. 1862 confirmou tudo quanto disse a camara da Boa-Vista.

cEste commercio ainda mais vigoroso se torna pelas per- De uma correspondencia do cidadão José Joaquim Seve-
mutas de genaros com os indios de aldeias, que lhe são riano, estampada em -tO de junho de 1.863 no Publ1'cador
fronteiras, e mais florescente crescerá de dia para dia pela bJaranhense elle diz «qne Santa Tbereza está collocada so-
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bre bancos de areia, po\"oados de formigas, ce em tanta tretanto que da Chapada dista não mais de trinta legoas, se
quantidóde, que para os moradores conservarem algum a tanto cbegar, sem aqllelles perigos.
mantimento são obrigados a trazeI-os dependurados em sac- Para commodidade pois dos babitélntes cl'este municipio,
cos pelos travessões de seus rancbos. e melbor administração da justiça élcharnos conveniente, ou

(Que os viandantes de Minas, longe de abi acbarem soc- reunil-o á comarca da Chapada, Oll elevai-o á comarca cre·
corro, repal'tem com a maior parte da população algum ando·se vi lia e freguezia o segundo districto de Porto·(rall'
mantimento, que podem dispensar, não se acbando abi por CD, logo que sellS habitantes ~oncluam (\ igreja abi começa·
preço algum farinba para comprar·se. da, e construam, ou adquiram uma casa para sessões da ca·

«Que em S:mta Thereza nunca ~e vendeu fazenda alguma mara, j'llry, e prisões.
por atacado, porque não ba alli quem tenba meios para o Os babitantes d'este municipio são geralmente creadores
fazer. de gados, mas lavram tambem arroz, mandióca, milho, feio

IIQue em Santa Thereza não ba se quer um quintal plan· jão, e canna d'assucar. Alguns tem engenhoca"s, e alambi·
tado por sei' banco de areia, que nada produz. ques, em que fabricam rapaduras, assucar somente para seu

«Que a estrada d'abi para o Pará não existia, e sim so- consumo, e agoardente.
mente uma pessima picada, e que as primeiras tentativas Tem o município camara municipal, dous juizes de paz,
para passagem de gado só deram graves prejuizos.» dous subdelegados, collectoria, e poderia ter jury, e fôro

Convem dizer, que.o sr. José Joaquim Severino, quan· civil, pois que cada um dos dous districtos pócle fornecer
do escreveu esta correspondencia estava em luta aberta com o numero legal para constituir 11m tribunal, pois um mu
o juiz de direito da Carolina, dr. Manoel Maria do Amaral, nicipio que dá um batalbão de seis companhias de guardas
por este imformar ao governo da provincia ser mais util em nacionaes, e em que se qualiGcam mais de -mil \'otantes, é
Santa Tbereza, do que em Porto-franco, a séde da Villa No- impossivel, que não possa dar cincoenta jurados. Só olJj·
va da Imperatriz. ciaes, e inferiores monta,m a cincoenta e quatro até furriel

Em opposição ao que escreveo o sr. Severino, outro hà- inclusive.
bitante d'esta villa disse-nos o seguinte. É este municipio em população e riquesa muito maior

( O terreno é o melbor, que se pôde encontrar para qual- que o da Carolina, não tem jury, nem fôro civil; e ereado
quer ramo de lavoura. ' collegio eleitoral marcaram-lhe irrisoriamente quatro eleito·

~ É' muito fertil em pescaria de toda qualidade, até mes- res, que não podendo constituir cQllegio vão illegalmente
mo de tartarugas, menos das de casco. ' com grande sacrificio fazer parte do da Carolina I

(l Para encontrar muita caça não é preciso an~r muito. Em 18õ3, ou 1854 a assernbléa provincial do Pará na
(l A navegação para abi é boa. ' intenção de concorrerem os creadores d'esta provincia ao
« Ahi desemboca a estrada Pedro 2", qne vem do rio Aca- abastecimento de gado para a sua capital, authorisou ao go·

rá, distante do Pará tres dias de viagem. verno da prl)vincia a mandar abrir novamente a antiga es·
{( Infelizmente seguio ella por máu caminho, segnudo diz trada do Maranhão até o Gurupy, e outra para os sertões

oitinen.rio do SI'. tenente Victorino de Nazareth Piment.el d'esta provincia, assegurando vantajoso preço de cincocnla
e Araujo, primeiro bomem que por ella se animou a tran- mil reis POI' cabeça ele gado, e um premio pecuniario ao
sitar. primeiro, que p~r qualquer d'essas estradas levasse bois ao

(l Foi infeliz porque perdeo ~2õ bois e9 cavallos, sorte mer.cado paraense.
esta tambem partilbada por outros em maior ou menor es- Em 1.860 o pI'esidenle do Pará Angelo Tbomaz do Ama·
cala,' podendo calcular-se o prejuizo total em /1-86 bois e 90 ral incumbia a um engenbeiro a abertura da estrada, mas
cavallos. elle inudio completamente aquelle presidente, segundo in·

« A estrada tem 180 leguas, mediuas legua a legua por formações, que temos de pessoas fidedignas, e fez com elTeilo
um agrimensor, e 570 ladeiras. a estrada onde devia ella começar, mas depois de pequena

« O governo da provincia do Pélrâ, sabendo dos desastres distancia d'abi reduziu-a a uma tão má picada, que em ai·
motivados pela má estrada, mandou proceder a certos me- guns Jogares só se dÍfiulgava pelo cÓl'te das summidades de
lhoramentos pelo commandante militar da colonia de São alguns arbustos até S~nta Thel'eza, invadindo mais sessénla
João de Araguaya o capitão Constancio Dias Martins, que legoas de territorio d'esta provincia. sem authorisação da
os incumbio ao negociante Vicente Bernardino Gomes. auctoridade competente d'ella, e chegando alli proclamou a

« É de lastimar o abandono, em que se acha esta villa, abertura de uma boa estrada, capaz de transito de boiadas,
por que moram fóra della e em suas fazendas, os seus e conseguio illudir a alguns cl'eadores cl'esta provincia, que
principlles babitantes. perderam n'essa picada mais de quinbentos bois e as cavaI·

Um cidadão muito .instruido e de consciencia, deo-nos gaduras sem que lograssem chegar ,uma só cabeça á capital
as seguintes informações a respeito do seu do Pará I

Termo.-A lei, que creou asse termo, o sugeitou incon- Verificada a' illusão, o governo do Pará encarregou da
venientemente á comarca da Carolina, estando mais proxi- abertura da estrada ao capitão Constancio Dias Martins,
mo da villa da Chapada, de cujo termo foi desmembrado, commandante do presidio e colonia militar de S. João cto
e para onde ha mais relações do que para aquella cidade, Araguaya, e elle sem fazer caso das auctoridades loeaes ehe·
de que di ta oitenta lagoas cortadas por muitos ribeil'ões, gou á Santa Thereza com força armada, e alguns trabalbado·
alguns dos quaes bem perigosos, mormente no inverno, en- res, mandou roçar e derribar, j'ure proprio, as mattas d'es·
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la provinoia. em que nbrio uma estrada de tres metros mais Estradas.-As vias de commuoicação existentes tiveram
ou menos de largura por lagar di\'erso da celebre picada origem no tempo do mesmo antigo missiouario, e por ellas
até ás cabeceiras do rio Capim do Pará, comprou duzentos vem os gados dos centros e diversos legumes que 'abastes
bois, que chegaram ai nua até ali, mas não achanllo aberta, sem este pequeno mercado. Existem muito poucas casas
como suppunha, a- estrada do Acará, nem havendo pastos de negocio, e essag mesmas de mui limitado commercio.
por ahi apenas conseguio levar nove o.u dez bois a Belem. Sua exportação é de couros seccos, gados vaccum e ca·

Para que esta estrada podesse sen'il' ao fim que se. teve vallar, oleo de cupahiba de que muito e muito abundam as
em vista, era lJecessario que fosse levada de Santa Tllere- uberrimas mattas, que circundam esta pittoresca villa. A
za a Santa Luzia do Moju. porque ahi acharia o gado pasto posição da villa é a cavalleiro do rio, quasi em amphitbea
ecampestres desde as cabeceiras d'aquelle rio, alem de ser tro e debaixo de uma zona meio temperada, e tanto assim
muito mais curta para abi elo que para o Ararondiua. e de que as suas estilções são quasi sempre regulares e nunca
Santa Luzia podia ser o gado conduzido por agua até á ca- enfadonbas. As maltas, ricas de madeira para todo e qual~

pital, ja refeito ou ainda nas mesmas cames /tom que tinba quer uso, subministram saborosos fructos.
entrado na estrada. O grande e magestoso Tio Tocantllls, que pelo lado direi·

Não foi a da estrada a unica i1lusão, que fez este engenhei- to banha com as suas cristalinas aguas esta villa, prodigali
1'0 ao presidente Amaral: <i uma outra de maior alcance sa tambem pescado saboroso e aprecia\'el. O ar abi é puro
o levon e ao governo imperi~l, com lesão dos direitos d'es- e sadio e os PO\10S que vivem n'oma area de trinta legu
ta provincia. De combinação com o commandante de S. João as são da indole melbor que se póde desejar: a ignorancia
do Araguaya, que ba muito desejava tornar-se possuidor n'elles é o seu maior defeito, e isso devido ao pouco que
das fefteis terras, e campos que foram dos jesuítas, indicou elo governo da nossa provincia em geral merecem os habi
30 presidente as grandes vantagens, que· haviam da muclan- tantes do centro.
ça do presidio e eolonia para o I~ar vulgarmente chamado Accresce sobre tudo isto, que como é Santa Thereza o
Fm1es, calando o rio, a cuja margem se acbava, e a que primeiro porto, onde tocam os navegantes, vindos. do Pará
provincia pertencia, e que a!li haviam muitos indigenas a pelo Tocantins até Goyaz, ha-de !nfallivelmente ser aqui o
ClItbequisar. Opresidente mandou informal' sobre isso aqu~)l- emporio do commercio d'aquellas paragens.
le commandante, que, como era de esperar, exceaeu, em O juiz de direito da Carolina dr. Manoel Jansen Ferreira
sua informação. Preposta ao governo imperial a mudança muito se empenhou para que se fizesse uma estrada a par
desejada, foi approvada, e mandado nm missionaria capu- til' d'aqui a Santa Tbereza, jclei,a, que foi abraçada como de
cbinho o revel. frei Ludovico ele Marzarino: religioso instrui- immensa vantagem para a capital e para essa comarca, pois
do, prudente, bem educado, e ele Ono trato. que reduz-se a 8 uias a jornada, que outr ora se fazia em

Em consequencia d isto o barão do Arary, então presi- 3 mezes.
dente da provincia, expediu ordens para estabelecer-se pri- Começada a estrada, foi soa execoção suspensa pelas cor
meiramente a missão, e colonia nos F·rades. A esse tempo rerias de índios, e por outras causa, que sempre embara
porem ja seu proprietario o dr. Antonio d'Aguial' e Silva se çam n'esta provincia as obras uteis.
acbava alli e tabelecído com casás, roças, machinas para Subindo ao governo provincial o mesmo dr. Jansen Fer-
descaroçamento d'algodão, fabrico de f<Jrinha etc. Apresen- reira sanou elle este mal expedindo o seguinte offieio:
tou-se-Ihe aquelle religioso (que ja tinha reconhecido algu- «4'" secção-Palacio do governo do Maranhão 30 de maio
IDas falsidades, que re olveram seu snperior a mandal-o de 1868.-Convindo concluir-se quanto antes o resto da
pnra o presidio do AragL1aya, á cathequese dos muitos incli- estrada que vai da \'illa de Santa Thereza á de Monção, a
gen3s que falsamente se dizia baver em seus arredores, e partrr da fazenda Camacaóca no termo d'esta ultima "illa
nos Frades) e communicando-lhe que trazia ordens do go- até á povoação da Sapucaia, na distanCia de 20 leguas pou
\'erno provincial do Pará, em virtude de ontras do imperi- co mais ou menos, não só para evitar que fiquem prejudi
ai, para fundar alli orna missão e colonia, o dr. Aguiar o cados os capitaes já despendidos com as 4,0 leguas abertas
convenceu de que nem um ... jnrisdicção tinha ali o governo da Sapucaia :i Santa Tbereza, como para que sejam sem ue
do Pará, que se limitava no presidio de S. foão lia Aragu- mora auferidos os !Jeneficios que de\'em indisputavelmente
3j'a e'd'ahi até as vertentes septentrionacs do Gurupy, e de resultar d'esta jrnpürtaute via de communicação, determino
que o terreno em que se achava, era legitima propriedade a rmc. que ponha em arrematação por espaço de 10 dias
03 e pertencente a esta provincia, e que segundo as leis a abertura d'essa parte da estrada, sob as clausulas seguin
brazileiras não podia ser desapropriado, sem indemnisação, tes:
perante as autboridades competentes desta provincia. P O leito da e trada será Ui palmos de largura, ,confor-

Convencido o revd. missionaria á vista da citada resolu- me a parte j'l aberta.
~ão legislativa n. 772, de que extrabiu copia, e dos titulos 2a A estrada seguirá pela linha mais recta possivel, erí
de dominio do dr. Aguiar, retirou-se, e IOfol'mou ao go- tando-se os morros.. e os lugares pantanosos; deverá porem
rerno do Pará da verdade, e da iIlusão cm que estava. atra\ e sal' os lugares em que não falte agllad<J, e tocar na

Assim ao dr. Aguiar e á prudenciad'aqnelle revd. mis- colonia Januaria.
sionario devem esta provincia, e a do' Pará não ter bavido 3a O contractante deverá concluir a obra até 31 de de
um contlicto entre ambas, e despesas infructiferas ·a esta zembro de 1870 e receberá em pagamento a quantia de
ultima. 10:0001>000 reis, votada no art. 32 da lei provincial n. 83,1

Dlec. Vt. /-62.
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de 12 de julho do aDno passado; sendo a de seis CODtOS de municação da yilla com a capital do Pará será feita em pou·
reis, logo que fôr firmado o contracto e dentro do exerci- cos dias.
cio de 1868-1869, e o resto depois de concluida, inspec- Alem d'isso, a.;;sim como para os sertões mais rémolos
cionada e recebida a obra. . vão os juizes e os parocbos, não ba razão para que não \'ão

4a O recebimento da obra terá lugar no praso de tres os professores. Cumpre que o governo proceda n'este ne·
mezes depois que o goyeroo receber participação de estar gocio de modo que não sejam os habitantes da Imperatri7.
ella prompta, devendo o mesmo governo fazeI-a examinar totalmente privados de inptrucção. O meio é, uma yez pro·
dentro d'esse praso. yido o pI'ofessor, Dão lhe ela r outra cadeira, admittindo

f:):I O arrematante prestará fiança idonea pela quantia que apenas li permuta.»
lhe fôr adiantada, e pela importancia da mullo em qne in- Santo Agostinho.-Riacho confiuente dorio
correr. Pa'rnah,ljúa.

6:1 O arrematante será sujeito á multa de I!OO~OOO rHis Em seu curso superi0r passa por detraz dos quinlaes da
no caso de não dar prompla a obra dentro do prazo mar· vil/a de S. Bernardo: G kilometros antes de 1<lnçar·se no
cado, e nas condições especificadas; n'esta bypothese lhe Pm'nah;ljúa atravessa uma lagôa de 30 kilometros ue cam·
sorá prorogado o praso por mais 6 mezes; e se até então primento, e 5 ou G de largo. .
não concluil-a, incorrerá na multa de mais um conto de reis A sua foz é acima uo lagar denominado Bebedouro de 5'.
alem ela rescisão do contracto e restituição do que houyer Perl1'o, distante pouco mais de I kilometro.
reoebido. San.to Antonio.-Vide Passagem de Santo

Deos guarde a vmc.-Manoel Jansen Ferreira.-Ao admi- Antonio.
nistrador das obras publicas provinciaes.» O dr. Henrique de 1'10110 Continha de Vilhena, quanuo

Consta-nos, que já se acba prompta, e pena é que para OUVidor da capitania elo Maranhão, pelo governador D. Dio·
sua conservac."io não seja muito frequentada. go de SOUZ<l foi mandado a varias deligencias do real ser·

Apesar de todas as vantagens, que orrerece, e das luctas, viço ao A1Taial de .4.ldelas j ltas, hoje da cidade de Ca·
ja descriptas, ainda de tão infeliz yilla lemos no Pai" n. 40 xias.
de 8 ele abril de 1869 esta triste descripção: Entre essas deligencias foi incumbido de mandar abrir

«Lá para ás margens elo Tocantins existe esta villa e o uma estrada desde Caxias até esta Passagem, o que exc· .
seu estado mostra bem quanto está longe elas Yistas do go- cutou conseguindo reduzir esse caminho, que era de 20 le
vemo. Sem templo para matriz, sem casa de camara, sem goas, a 14 por melhor lugar, mais enxuto e menos incom·
cadeia, e até sem professor publico, é ii villa da Imperatriz modo.
uma pobre povoação, rica de elementos para ser uma gran- Esta estrada era, n'esse tempo, a mais importante, e por
de cidade, que vegeta abandonada, intoirame'nte esqueci- anue se faziam o transporte dos gados, dos dinheiros da
da. wrôa e elo fisco, e a principal communicoção com a capi·

De lá acaba de cbegar viodo pelo Pará o seu digno viga- tania do Piauby.
rio o revd. padre Domingos Elias da Costa Moraes, joven Tudo isto e.m janeiro de ·1806 justificou o referido dr.
sacerdote, aCLivo e emprehendedor, que conhecendo o quao- Henriquê de Vilhena em Lisboa perante o ur. JacinLho Pae'
to valem pedidos e reclamações escri[1tas, quando não são Moreira de Mendonça, qlle afinal em 20 d'esse mesmo mez
acompanbadas de nma \'OZ COl1\'encida e interessada; \'em julgou por sentenc,a a refúrida justirrcação para produzir
pessoalmente expôr ao governo da provincia as necessida- seus effeítos.
des de sua igreja e do rebanho ele que é pastor. Santo Anton.io e AlInas.-Fregaezia

A matriz não passa ele CJuatro paredes toscamente cober- ~reada pela provisão regia de 7 de no\'embro de -1805.
tas, sem paramentos, sem alfaias, sem os objectos mais in- Ê umo das tre:>, de qne se compõe o municipio de Aloau·
dispensaveís para o culto. tara, pcrten,cente á comarca do Illesmo nome, e acba-se nu

A aula primaria, descle que foi creada, não teve professor lal. merid. de 2n 25' e na longo occid. de 47° 12'.
em exercicio. Condoído de vêr aqueHa pobre gente privada A lei provo n. ·19 de 3 de junho de 1830 autOI'isOll acon·
até do ensino de primeiras letlras, abriu esse boOJ vigario trucção da igreja matriz.
uma aula que desde outubro de ·1867 tem sustenL'ldo gra- Santo Eugenio.--Pequeno rio confluente do
tuitamente. Foi ultimamente pro\ido um professor na ca- Parnahyúa.
deira d'essa villa, e é de esperar de seu patriotismo que A sua barra fica 6 kilometros abaixo da ilha do lI/ocam·
não a recuse. Mnho, e 3 acima do portl) da Formosa.

Andam errados os que suppõem que as po\'oaçõcs do Atravessa urna lagoa pouco antes de fenecel', e commani-
Tocantins hão de sempre estar em tão difficeis communi- ca-se, no inverno, com o iga1'ape da Paschoa.
cações com os grandes centos de população. Agora mes- Santo Ignacio do Pin.b.eiro.-- ViU(I
mo estão de viagem para o Rio de Jan~iro os srs. bispo de e fl'egueúa, pertencente ao município de S. José de Gui
Goyaz e dr. Couto de Magalhães, que yão tratar com o go- marães, á beira do lago P"inheir·o.
vemo os meios de estabelecer a navegação a vapor do Ara- No districto da Gomarca de Guimarães teve principio lla
guaya e do Tocantins. Suppondo mesmo qoe seja por ora W annos a construcção d'omas palhoças para arrecauar os
navegado só o Araguaya ficando a ImperaLriz a dous dias generos dos lavradores ahi situados.
de viagem ua confiuencia d'esse rio com o Tocantins, a com- - Este lugar foi escolbido em uma peninsula, plana, cil"
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cumdada de NaS até o lago Cajary, peJos campos de Pe- ropulação em '1860 era, livre 3:185, escra\'a 1:629.
ricuman, tão ferteis e tão lindos. . Actualmente consta a sua população de 18'14 almas, sen- .

Este lago é terminado ao N e O' pejo districto de Santa rio 3'185 pessoas livres e 1620 escravas.
Helena, a L e S pelo de S. Bento, a S e SE pelo de Vian- A sua pl'Oducção media annual consta de 10:000 alquei
na, e tem a forma de um trapesio e t 2 leguas de compri· res de farinha, 5:000 de milho, 1:800 crarroz, 200 de se
mento. mentes de mamona ou carrapato, 3:000 arrobas d'aSStlCap e

Tem em frente dois grandes lagos, alem de outros me- 800 saccas d'algodão.
nores, abundantes de peixe. Conta 4:200 cabeças de gado, que prot.lusom ·1 :500 bi-

Odr. Antonio Pedro da Costa Ferreira, em 28 de junho serros, 8 engenllos para o fabrico do assucar, ilguardonte,
de f82G, como membro do conselho de província disse, mel e I'apildura e 20 fazendas de lavouril de varias generoso
que esta villil se compunha de 300 a 400 almils: «este infe- Lê-se no ltinerct:1'o jà citado Vil rias vezes ( O.Lago do
Iiz PO\'O paga dizimos, e não tem uma igreja, não tem om Pinheiro, que se atravessa de necessidilde para seguir ao
Cura, não tem om mestre de primeiras lettras, e só Ibes Pericuman, e pas ar todos os generos, e que podia ser d'
lem tocado até o presente na nossa sociedade a misera pilr- uma riqueza immensa pllra aquelles povos, é causa do atl'a
lilha de nascer, soareI' e morrer), pelo que pedia ao con- zamento e pobrczé\ da povoilção, e a sua vista e navegação
selho, que «coadjuvasse com uma porção de dinlJeiro, que é horrorosa. Elle está ao nordeste dil povoação, c Vilj 1'0

eslava a sna disposição, a edificação da igreja, que aquel- deando pelo sueste indo commBnicar e acabar no lago Ta
les povos deram o com~ço, e que désse aos mesmos um rira, ao nordeste, e a 700 braças da chamada villa d'AIl:l-
Cura.» dia.

COlwem saber-se, que o cidadão JoTIo Barreiros e ou- «N'esse lago il aUil maior largura Dord. sud. é de legua
Iros moradores da po\'oação-tinham construido (sem pre- e meia proximamente, mas sen comprimento é composto
"ia licença do Ordinario) um oratorio publico na dita povoa- de uma união de pequenos lagos até encontrar o lago Tarj·
~ão por cansa da distancia cm que fiCil\'am da matriz e re- ra, que fica proximo d'Anadia, e são todos estes lagos as
qoererilm licença para benzol·o. cabeceiras cIo rio Pericuman. Todo o lago é coberto de um

O\'igario capitular por provi ão lle 9 de agosto de ·1826 forte tecido de capim á superfície, chamado arroz bravo, e
, confirmou a creação feita, e foi bento o or:.ltorio â 3 de ja· de um llrbusto aquatico, que com tal união entrelaçam ho

neiro de 1828 pelo padre Ra)Tmuntlo José ele Assumpção e risontalmente suas raizes, e a tal ponto de consistenciil, que
deu-se licença para n'el1e se celebrar missa a 30 de julho por cima se aodil de pé, impedindo a liue corrente das
do mesmo anno. agua~, a necessal'ia navegação, faltando o peixe, e augmen-

Fregue:=ía.-Pelo art. ~ da lei n. 370 de 26 de maio de tando·se prodigiosamente o numero de cobras e jacarés, e
18Jã foi ilbi creada uma freguezia, embora acamara muni- muitos differentes bicbos: lé se vê urna ilbll a que cbamam
cipal de Alcantara, em 24. de maio de 1828, tivesse repre- ambulante, de 200 braças de comprimento e 20 de largura,
sentado ao pres ente, então o marechal de campo l\Ianoe) e com llma grossura de terra de ~ a 5 palmos, o ql1e ob
da Costa Pinto a necessidade de crear-se não só esta como senei mettendo umil \'ar(l, e onde ba já an'ores, a que cba
lambem il freguezia de S. João de Corte. mam faveíras, de tronco ele D polegadas de grossura, e

Villa.-Quando contava 30 CtlZas lle telha e 65 ue palha, com 20 palmos de alto: este nojento e perigoso cbarco se
edificadas em tres ruas principaes, foi pela lei provincial n. atravessa por um c.anal através d'aquelles baleeiros, apenas
~39 de 3 de setembro de -1859 elevada á cathegoria de vil- de iO palmos, tanta quantil bocca t.em uma canôa.»
la, Esta villa foi fundada pelo capitão-mór Igoélcio José Pi· Estes balcei9·os são moitas curiosos e por isso vamos oceu-
nileíro, que depois de certa idade engordou tanto a ponto par-nos eom elles por alguns momento.

·de não poller anual' senão carregado em rede, Urna occa- Balcerlo ou balceiTo, como alguns chamam, são massas
ião um dos carregadores da rede escorregou e o velho Pi- ambl1lanles cobertas da mais bella vegetilção, as quaes pa

nileiro bilt('o com as nildegas no cbão e ficuu-se chamandQ recem formadas de estrl1mc depositado sobre as raizes das
o lllgar onde O velho cabiu -O quebra-buncla-: é lugar plaotas aquaticas que se trançam de forma tal a pontó lIe
hem fronteiro â villa, e muito perto d'ella. formar ilhas, que pvlo ioverno são ambulante, e pela secca

Pre eotemente tem 128 CilSilS, sendo 3ã de telba. ficam sentadas sobre o solo. Existem algum:.ls destas ilhas,
Em ,1857 foi desmembrada ela villa de Santa Helena. balcedos, em poulO muito peqlleno, pois apenas tem ~ pal-
Tem nma cadeira de primeirils lettras para o sexo mascu- mos de alturil e algumas braças e menos, de exteosão, e

lino c outra para o feminino, pouc casas ele negocio de outras tão grandes, que tem um solo de 15 palmos, e ma-
eocos e molbados, illgumas tendas de amcios e artes. is, de altura, com a extensão ilté de l1mil legua.
Planta-se algodão, arroz, milho, etc. etc. Fronteiro á villa, pelo lildo de Oe N, lJa um grande bal-
Cria-se em pequenil escala o gtldo vaccum. cedo cham:ldo da jltçara, que tem mais de meia legua. Na
Alem da villa tem estes povoado IJlacnpasínho, Pált-f'U- esta~.ão secca, quando o campo está inteiramente encbuto,

melo, Riúeirào, Tres-luros, Galiza, Paras. ' sente-se, em alguns logares, indo-se á cavallo, como que o
Esfatistica.-Em novembro du 1820 tinha t> fogos ,e 23 ribombo de longiquo trovão: é sobre o balcedo qne se an

almas, e torl0 o districto 200 pessoa . Havia moa cape\la da. Pelo inverno os longos baleedos crescem, i$to é, in~hilm

em ser coberta, um juiz vintonario, e um c.1pitão do mat- se,e os pequenos fluctuam á flor d'agua. Ne se tempo, a
lo por commandante (ltinerario.) conlece mn:tlls veze- que uma pessoa, BU um animal, 'ai
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andando pelo baleedo e de I'epent.e sente o solo abater-se, Nome a ctymolo[Jia.-S. Bento dos Peryzes assim cba·
e se vê submergido, correndo risco de vida, se não tiver mam todos, porem rigorosamente devia ser dos Per.qs, por
quem o ajude a salvar-se. que a palavra, que na lio'gúa tupy significa junco elo campo,

E' um fracaço semelbante ao que se' dá sobre o gelo no é pery e não lJe?·yz.
norte da Europa. Ainda ba muita gente, que diz-vou ao pery, ao pery-mi·

E' prohibido deitar-se fogo ao campo, por que o balca· rim, ao perycuman. _ I

do ard.endo produz grandes males. A?Taial.-Foi a principio um (ll'raial: crescendo pl)rem
Militas vezes o fogo minando o balcado, não mostra ves- a população foi abi creada llma frey'ueúa ..

tigio nenbum por cima, e o gado passando por aquelles lu- Freguezia.-Sob a invocação de S. Bento foi creada pela
gares vê·se de repente dentro do fogo, e assim morre. A- provisão regia de 7 de I;lOvembro de {805, confronta ao N
lem deste mal ba outro não menos terrivel" e é que as cin- com a de Santo Antonio e Almas e com os campos de Pe·
zas do bêLlcedo fazem uma forte dequada com as agllas do 'rycuman, ao O com as freguezias de Pinbeiro, Vianna e S.
campo, o que produz a morte do peixe. Vicente FerreI', ao S com esta ultima, e a L com a extl'emi·

Em 1867 queimaram um balcedo, que ardeo desde ou- dade occidcntal da babia de S. Marcos e, com a freguezia de
tubro ou novembro até éÍ força do inverno, quando as agu- S. Matbias de Alcantara.
as pluviaes extinguiram o fogo. Frei Manoel Justino Ayres de Carvalho, pregador I'cgio,

Informaram-nos que durante muitos mezes a fumaça era mestre de philosopbia (o primeiro que teve esta fregljezia)
tanta, qne vindo sobre él vil1a, escurecia-a ii tal [)Dnto que foi nomeádo vigario et:v~oaímendado PUI' carta regia de i I
não se podia andar desembaraçadamente pelas ruas, e isto de outubro ele 1813:"'-; tomou posse a 22 de dezembro
causava a toda população grande imcommodà. d'esse anDO, no oratorio de João Alves Pinbeiro. o qual foi

Em dezembro de 1868 qneimaram o balcerlo,. que havia designado para servir de matriz, em quanto os. parocl1ianos
jnnto da villa. JUas não sabemos se o fogo foi extincto pe- não construissem igreja para tal fim. N'esse dia 22 e n'es
las primeiras chuvas, ou se o queimou todo. se oratorio foi installada a freguezia. Este frade renunciou

Ha em alguns lagos baleedos tão solidas, que tem ju(',arei· a freguezia em 1820.
ras e buritizeiros. il1atri';,.-Antes de ser creada esta freguezia o PO\'o ou·

Perto da villa, em lugar chamado Encantar/o, ba destes via missa n'este mesmo oratorio, de que era capellão frei
balcedos com buritizeiros, juçareiras e outras anOI'es, e José, da aldeia ela Matta.
pelo inverno mudam de posição, conforme o vento sopra. Esse oratorio era n'uma das propriedades de João \I\'e'
Contam-no's, que ás veies o vonto lança uma ilba de encon' no lugar chamado boje rua das Saudades.
tl'o a nma canôa e a retem apertada entre suas terras até Os moradores da freguezia requereram ao dr. vigario ca·
que, soprando em contl'ario, alarga o caminho e dá livre pitular Oli\'eira licença para edificarem a igreja matriz di·
passagem a canôa! zendo, que já tinbam designado o lugar em que pretendiam

Dizem que em um dos lagos do lugar Cofundoca exis- fazeI-a, e já haviam algnns moradores ba ando junto do
tem os mesmos baleerios, que fazem iguaes mudanças com lugar escolbido.
o v~nto. Mandou o dito juiz, que o vigario da freguezia informasse

Nos campos de Pinheiro existem porções ele cinza, em (despacbo de () de outubro de t8M~), e esse declarou-o
grandes torrões, e tão alva que a principio se julga ser uma proprio para tal fim, pois tinha as condições exigida3 pela
mina de cal, porem examinando-se com cuidado verifica-se cons.tituição do bispado (veja-se a informação que é de 15
ser cinza produzida pela queima dos balcedos. de outubro do mesmo nnno). Passou-se provisão de crea·

Ha tempos cuntaram ao f\'d. \'igario de São Bento padre ção para igreja matriz a 29 de agosto de '1815, n'essa pro
Zacbeo Francisco da Penba, que, pouco mais ou menos, visão· dizia-se que elles pretenl1iam com suas esmolas con·,
no tempo em que se sentia aqui na ilha do Maranbão um correr para a edil1caç,ão, pois servia eótão de matriz um
pequeno tremor ele terra, ouvio-se um estrondô subterra- oratorio. Á vista de um requerimenio deu-se licença aiO
neo n'm dos montes da visinhança da chapr(,rfo, e que de- de julho de 1816 para se benzer a capclla-mór (porque en·
pois de algum tempo deram com esse monte fendido de tão ainLia se acbava em obras o corpo da igreja) e igual· '
forma tal, que uma pessoa passa perfeitamente por dentro mente o corpo da igl'eja quando estivesse acabado. A;) de
da fenda. outubro de 1815 foi lançada a primeira pedra e se deu prin-

O revd. vigario tendo ultimamente ido ao Piribeiro verifi- cipio á obra da nova igreja com as ceremonias do ritualro
cou por indagações ser este caso verdadeiro, e que o mon- mano, (assim certific o dito frade Manoel Justino): foi por
te, que está fendido, é na fazenda do dr. Adolpho José As· este frade visitada e benta a capella-mór no dia 20 de outu·
cenço da Costa Ferre·ira. bro de '18'16; foi bento o corpo da igreja pelo mesmo fra·

A' Chapada de que fal'lamos é bem proxima ã \'jlla de Pi- de a 22 de fevereiro de 1817.-(Tudo isto consta dos au·
nheiro: n'ella existe o morro, que terá quando muito 300 tos da erecção da dita matriz).
braças de altura, pouco mais ou menos, conbecido pelo no· Por am.eaçar desabamento esta igreja matriz, construida
me de peito de maga: dizem os antigos moradores, que é de madeiras, a expensas dos cofres provinciaes deu-se prin·
costume d'eIle se desprenderem estrondos maiores ou me- cipio a outra, sendo incumbido da direcção das obras o te·
nores com máis ou me!:lOS frequencia. nente-coronel Marcolino da Costa Leite pelo exm. bispo dia·

S. Bento (Arraial, freguezia e vHla de). cesano, então o sr. D. Manoel Joaquim da Silveira, fazendo-
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se apenlli as qU:Jtro paredes da capella-már, todas de tijol- de villa, a cam2ra de Alcantara informando esta petição em
los, com o que dispendeu-se a quantia de 2:000t$000 reis. 27 de setembro de 1822 disse, que S. Bento estava distan-

Em março de 1862 o m;)jor do exercito J050 Luiz Ta\'a- te de Alcantara o melhor de 14 legoas, e com uma popula
res, enlflo tenente do corpo de guarnição J'esta província, ção de mais de 600 casaes, tendo todas as propol'ções, se
commandaote do destacamento e recrutador do municipio gundo a sua boa situação e concorrencia de seus ,'ísinbos,
de S. Bento, com o vigario parire Zaclleo Francisco da Pe- para se lbe conceJer a graça pedida.
nba, coadjuvados pelo padre Satiro Celestino da Costa Lei- Foi afinal creada em virtude da resolução de 19 de abril
te e pelo cidadão João Joaquim da Costa ~eite, pl'omove- de 1833, e lei provincial n. 7 de 29 de abril de 1833 ten
ram nma subscripção entre os fieis para reed.ificação da ma- do sido o transmontano João Alves Pinheiro o seu primei
triz velha, e deu-se começo á obra no mesmo mez. O tem- 1'0 povoador.
pio que substituio ao arrasado ficou maior não só em com- Tem uma uoica praça, que é a ela matriz, e dois poços
primento eJargura, como em altura. para serventia publica, construidos a expensas da camara

Aideia do major Tavares e do padre vigario era acabar municipal.
aigreja começada, mas não a levaram a etreito porque O seu districlo terá ele extensão de NaS pouco mais 0\1

grande parte dos subscriptores declararam, que tendo pe3- menos 6 a 7 legoas, desde o Aurá até á t·lh.a Grande, e de
soas de suas famílias sepulladas na igreja em ruinas, só L a O 14 abrangendo um territorio de '140 legoas quadra
concorriam com donativos S(l fosse para reedificação d'esta. das.

Aobra, que foi administrada com grande dedieaç50 pelo Dois terços d'este territorio são terras proprias para a
major Tavares, é de boas madeiras, e permiLte duração; e lavoora, e um terço fOl'ma os campos cbamados antigamen
terminada benzeu-se a igreja em 7 de setembro do mesmo te Peryzes de Alcantara, onde se cria o gado.
anno. Está dividida em dois districtos de paz e um de policia.

Os primeiros viga rios, que teve esta freguezia fOI'~m frei Não obstante acbar-se a villa rodeada de pantanos o seu
Manool Justino Ayres de Carvalbo, os padres Raimundo José clima é mui saudavel, e procurado com proveito pelos que

. Alvares de Amorim, Mariano Gonçalves Lima e o actual Za- paclecem espe'cialmente molestias de peito.
cheo Francisco da Penha. que ora a rege sendo collado em No 'verão as manhãs são frescas e agradaveis até ás Dove
21 de novembro de ,1800. boras, ao meio dia o calor é arllente e como que o ar esC

Serviram ele viga rios encommendados, por impedimento em continua oscillação, as tardes, depois das quatro boras,
dos coi lados, os padres Manoel Joaquim Pinto Cardoso, e noites são apl'azi\'eis.
Luiz naimllndo da Costa Leito, Satornino :Alexandrino Al- Os Gampos n'este tempo perdem a sua pomposa vegeta
\'es MeIlÇl, José Dias de Oliveira Falcão, Antonio Maurício ção, e desapparece a t10rescencia das arvores, que no inver
da Costa Leite. no é de tão variadas côres, qoe encanta a vista do expecta-

No 'anno de 1830 teve esta villa a primeira visita episco- dor diante de tanta magnificencia.
pai feita por D. Marcos Antonio de Souza, e em 18tH fez a No inverno tudo isto como que é submergido por im
segunda visita o vigario geral Luiz Raimundo da Costa Lei- menso lago coberto por grande lençol 'erde de planla3
te. aquaticas, e semeiado de muitas flores.

'O primeiro missionaria que veio a esta villa e n'ella pre- Aqui habitam desde as primeiras cbuvas muitas aves aqua-
gou foi frei Lourenço Maria do Monte Leone, barbadinho, ticas, como as jaçanãs, as marrécas, os patos, os carões, as
em i854. japyaçócas e muita quantidade de peixe, principal sustento

Em Ons do seculo passado passou por este lugar o bispo da pobresa.
D. Antonio de Padua, que procura\'a caminhos do Parà: veio Por Lradicção dos primeiros habitantes d'este lugar sabe
clle de S. Bento-Velho e foi ficar em S. Roque. se que havia tanta marréca, que os caçadores, entrando pelo

Por fallarmos em S. Roque lembramo-nos do seguinte capim, mata\'am-nas com uma vara, e não se matava pé,lra
facto, que vem muito a proposito para ser aqui narrado. vender 1Jor nào haver qztem com1Jrasse. Quando a popula-

Corre por tradicç50, e c.am certesa, que em uma das tar- ção p.rincipiou a crescer, e que já ham'a quem comlJl'asse,
des do secolo passado, n'uma das casas de S. Roque. o pa- vendia-se a vinte reis cada marréca: boje custa caJa uma
dre Malagrida, em conversa particular com Joaquim José 160 reis, e ja !la difficuldade em obtel-as.
da Costa Leite, disse que elle, l\1alagrida, sabia que haVia N'aquelle tempo não 'se matava jaçanã por não fazer con-
de morrer queimado. ta: boje vende-se cada uma por sessenta reis,

Costa Leite escreveu este facto, ijlarcou a cadeira em Costumam as aves aquaticas n'estes campos fazer pro-
~ue estava sentado o padre Malagrida, e tambem as grades creação nos mezes de maio, junho e julbo.
da varanda em que o padre estava recostado. O neto ele .N'esse tempo os caçadores fazem por abi excurções com
CosIa Leite, José DaRiel da Costa 'Pinbeiro, que ouvia este o fim de ,tirarem os O\OS J'ellas, e de matarem algumas

•lacto de seu avô, perdeu o livro em que elle estava eSCl'ip- apezar de chocas e magrªs.
lo, mas ainda hoje guarda as grades da varanda marcadas É claro, que este procedimento dos caçadores é prejodi-
por seu avô, em memoria d'este acontecimento. cial á população, pois se não se tirasse dos ninhos tão gran-

Foi José Daniel qllem contou isto a um nosso amigo. de quantidade de o\'os maior seria a abundanw,
Villa.-Quando os seus babitantes requereram ao con- A camara municipal, em '184.3, por orna postura probibio

selbo de proyincia a elevação d'esta freguezia á catbegoria não só, que se tirasse esses ovos, comotambem, que se
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matassem as ditas aves nos mezes já referidos, o povo gri- Tendo o dr. Antonio dos Santos Jaciotho fcitOluma pe·
tau contra esta medida, que os 'privava de alimentação tão queml plantação de algodão herbaceo, na sua fazenda Boa
facilmente adquirida. Fé, e bavendo obtido uma colheita extraorclinaria em rela-

A municipalidade não cuidou uas queixas por infundadas, ção ao terreno, fez constar isto aos larradores d'aqui e de
a policia tornou-se vigilante, c a postura foi cumprida 'inte- S. Vicente c lhes o1Jereceu sementes do dito algodão, o que
gralmente. quasi todos acceitaram.

Longe de produzir' o effeito esperado e que era' de sup- Presentemente ba militas roças plantadas com este algo-
por, n'esse anno não houve caça quasi nenhuma. dão, e julgamos que não abandonarão mais tal cultura.

Continuou a postura em vigor, e o resultado sempre o A cultura di! canna ainda está cm principio. e por isso,
mesmo e não esperado. pouco assucar e agoal'dente se fabrica, apezar de havei'

O povo, sempre supresticioso, via n'isto um castigo da muitos plantadores de canna, e alguns possuidores de en·
Providencia e então dizia: «Em quanto probibirerp á pobre- genhos.
sa o remediar suas precisões com aquillo, que Deos com C1'Íação de gado.-Antigamente era tão abundante, que,
tanta fartura dá nos campos, as necessidades serão maiores segundo documentos antigos, vendia-se cada cabeça por
e continuarão sempre.» . menos de mil reis.

Resolveu-se afinal a camara a suspender a execução da Ainda hoje é esta a industria d'este municipio.
postora,-o 'que feito reappareceu a abundancia. Os campos proprios para tal criação são os que ficam a

Passados alguns annos, tornou a camara a mandar pôl-a L da villa, isto é, os do S. Bento Velho e os das Salin~s.

em execução, eis que de novo reappareceu a falta; e o povo Apicuns.--Entre os ramos de commercio, como fonles
sempre a invocar a Providencia, e a clamar contra tal me- do riqueza, contam-se o apiwns, que ficam a O da bahia
flida. de S. Marcos, cortados por varias igarapés, -por onde tran,

Ainda por mais dilas vezes a camara repetia o ensaio, zitam barcos de pequenas lotações.
obteve sempre o mesmo resultado. até que afina·l partilban- . N'estes ap1'cul1S todos os' annos coalha. naturalmente,
do dos sentimentos do povo mandou que fosse esquecida sem o menor exforçq d'arte, tão grande quantillade de sal,
perpetuamente. que aproveitada, dizem os entendidos, chegaria para oaLas·

I

Todos os annos se tira centenares ou milhares de duzias tecimento das -provincias do norte e poderia ser conduzida
de ovos, e a abundancia é sempre a mesma. para a capital com muita fac·ilidade nas embarcações,-que

Sllperestição ou misterio nós n'isto não enchergamos se- navegam pelos igarapés acima ditos,
não a Providencia liberalmente entornando suas dacii..,as so- Na~'eg(/ção.-O sr. professor Filippe Benicio de Oliveira
bre o pobre, a quem tudo falta, e que de tudo necessita. Candura, no Paiz n. 4-8, de 23 de abril de 1867, escrel'eu

N'este campo ha uma caçada, â qlle chamam boiada de o segllinte, que julgamos a proposito para aqui transferir,
e'al'ões, que por muito interessante merece ser referida. põr elal' conhecimento da maneira porque era fcitíl a nave·

O carão é uma ave aquatica, do tamanho de um guará, gação antigamente. •
tendo porem a plumag.em do Gorpo côr de castanha, a do aA navegação que d'esta capital se faz para a villa de S.
pescoço da mesma côr com pintas brancas, o bico direito Bento é cm barcos de pouco porte (de mil arrobas quanrld
e mais curto, que o do guará. muito), e e tes mesmos vêem-se obstados em certas epo-

Anda em Requenos bandos pelas margens dos lagos e iga- cas do ao no por varias di(ficuldaeles, que se pretende re·
rapés. mover ou pelo menos minoraI' com a abertura ele um novo

Sustenta-se de mariscos e de um busio chamado unta. canal.
No tempo em que os campos estão seccos, havendo ape- «Da capital até á coníluencia dos dois igarapés Aurá e

nas algllns lagos e igarapés, juntam-se os caçadores aos 'I ~ Peryassú (aliás. elas Saudades) a navegação não apresenta
e 20, estendem-se em linba pelos campos, em distancia uns obstaculo algum para embarcações até o porte do vapor S.
dos outros tO a 15 braças, vão á beira dos lagos e igara- Luiz, que já ahi foi uma vez.
pés, onde se acbam os carões, gritam para espantai-os, el- aD'essl:! p'onto porem o igarapé das Saudades ou Pe!')'·
les voam intimidados pela algazarra e acenos ele mãos, e assú reduz-se :i metade da largura, e torna-se a navegação
assim sempre perseguidos vão \'oando em distancia de duas difficultosa e enfadonha, não só pela tlcclllIlulação de peios',
legoas até acharem o malta, que fica na extremidade do que alastram em toda sua extensão, mais de tres legoas, Ó

campo. leito de igarapé, como pelas muitas e grandes "ollas, que
Agasalhados ahl no matto, calam-se os caçadores, e os faz até chegaI' nos campos de S. Bento, onde acaba, ce/'ea

carões muito cançados são mortos facilmente a tiro e até a de 2 li"}. legoas da vllla. nn cousa de qnarenta annos at!'az,
pauladas. as surnacas subiam por esse igarêlpé acima até o ponto ho

Esta caçada, feita nas horas de maior calor para mais je chamado porto das Saudades, mas actualmente COlO cus
promptamente fatigar os carões, é curiosa, por le\'arem os to podem chegai' á esse porto em marés vivas os peql1enos
homens a caça ao lugar mais proprio para matai-a. barcos que o demandam, não obstante ficar clle áquem da

Lavoura.-Consiste na plantação de algodão, que é de cabeceira do igarapé, cerca de legoa e meia seguindo-se
superior q !idade, arroz e mandioca. pelo seu tortuoso corso.

O algodão h'erbaceo foi introduzido n'esta localidade em «Das Sauuades até à villa a navegação é feita em cascos,
1867. parle pelo resto do igarapê até ti cabeceira, parte pelo c~m'
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po, em uma extensão to~al de mais de 4 legoas, isto qnan- aAlem d'estas duas vantagens, já de summa importancia
do os campos estão cheios: pela secca são as cargas trazi- para a navega'ção, a abertura do canal, facilitando e encur
dns ao referido porto em carros, que, assim como os cas- tecendo a distancia da villa ao mar poderei desenvolver a
cos no inverno, só pouem dar uma viagem por dia: accres- industria da pesca do salgado nos proximos e numerosos
cendo que pela secca os barcos só podem chegar ao porto igarapés (esteiros) que abi ha, com o que illuito lucraria ;)
ou descer d'elle em marés de lua. Demais- duas \'ezes no população.
aono fica a navegação interceptada, quando os campos não «Outra vantagem que deve produzIr a abertul'a do canal
tendo agua suficiente para dar nado aos cascos, estão com até junto a lagôa é o deseccamento ela' parte do leso !1m/i
ludo encharcados e atoladiços, com o qne .impossibilitam o de que lbe ficar mais proxima, o qual mais de seis mezes
lranzito dos carros. leva innundado e coberto de um juncal esteril, e que fican-

dPelo que flúa exposto vê-se com que dificuldades lucta do desaffogado, poderá tornar-se em fertil pastaI, com o que
ana"egação actual de S. Bento; entretanto é esta villa urna muito lucrariam os criadores de gado.
das mais florescentes da provincia, com uma populaç5o aci- «Conseguido este deseccamento, faci! será construir-se
ma de 3 mil almas no povoado e mais de '10 mil em seu um armazem entre a lagôa e o novo porto dos barcos para
municipio, com uma exportação maior de mil saccas de al- abrigo das cargas, que não forem immediatamente transpor
godão alem lIe outros generos de lavoura, e com um giro Ladas, o que até agora não se tem conseguido fazer nas
commercial superior a 200 contos de reis, juntando a isto Saudades.
oser o lugar mais procurado do interior para cura ou con- «Se á obra do canal se juntar outra de pouco despen
\'alescencia de varias rnolestias. dio, qual a de uma comporta no desaguadouro da lagôa,

aPor duas veze se tem despendido dinheiro publico para afim ele represar as aguas da baixa logo que cessem as
Iimpesa do igarapé das Saudades, porem dentro em pouco chuvas, é provave! que se consen'e a navegação de cascos
ficam inutilisados despendias e trabalho pela accumulação pelo campo durante todo o verão, e que toda es a exten
do lodo, que se deposita no leito cm consequencia das mui- sa baixa, desde a lagôa até á villa, torne-se um viveiro de
las ,"altas do igarapé e dos páos, que o alastram e que é qua- peixe cem vezes, pelo menos, mais abundante do que qual-
si impossivel extrahirem-se. quer dos lagos actuaes do municipio.

aPor amor da localidade d'onde sou filho, embora ba a Esta obra por certas circumstancias accidentaes do 10-
finitos annos domiciliaria da capital, que não com mira em cal, tem a propriedade de poder ser utilisada, mesmo não
interesse algum antes sacrificando o meu descanço, empo- concluída em seu todo; porque aberta <l primeira milba do
uhanuo a minba diminuta fortuna, compromettendo assim o eanal (onde o trabalbo é mais dificultoso, e por isso o con
pequeno patrimonio da minha família, entendi que presta- siuero quasi metade do necessario para a conclusão de to
ria um importante serviço ao lugar do meu nascimento da a obra), poderão os barcos ir ficar em' uO?a distancia
a~rindo m canal que, partindo da conlluencia do Aurá com pouco mais ou menos igual á que medeia das Saudades á
oPel'yassú, fo e terminal' acima da cabeceira deste igara- villa: portanto ficando este transito quasi o mesmo, lucra
pé, junto a um pequeno baixo, á que dá o povo o nome de se com tudo em terem os barcos um porto de todas as
Lagôa-Grande, distante da villa cerca de duas legoas, afim marés e sem os perigos e morosidades do igarapé das Sa
~e estabelecer abi o porto dos barcos em quanto não fqr udades, muito proximo da junção deste com o Aurá, e que
possi\cl prolongar o c,Hl::!1 mais ;)vante. Esta lagõa fica á em todo o caso adiantara as viagens algumas horas.
meio caminbo da villa para as Saudades indo-se embarcado, «Convencido pois da grãnde utilidade que desta obra
eadois terços para o tranzito dos carros no verão, D'este proviria ao minicipio de S. Bento, propuz á respectiva C3

ponto á villa o campo faz para o lado esquerdo uma que- mara as bases para celebração de um contracto, a fim de
brada a que cbamam baixa e por onde andam os cascos no levar-se a effeito essa empresa. Estas bases foram acceitas,
inl'erno, alteando o terreno para o lado direito á guiza de e o contracto celebrado e submettido á presidencia da pro
cOl'ôa ele areia em maré secca, a que chamam teso grande, ritlcia para approval-o e ter depois a necessaria valida
por onde no verão traozitam os carros, cavalleiros e gente de.»
apé. Em virtude d'este contracto de 26 de março de 1867 a

«Com a abertura do projectado canal obtem-se a primei- obra está acabada e dando já passagem a pequenas canoas
ra vanlagem de resalval' toda a extensão do igarapé das e o sr Candura percebendo as vantagens, marcadas no con
,audades com seus perigosos tocos e enfadonhas voHás, tracto, por espaço de 25 annos, durante os quaes tem elle
reduzindo-se o tranzito de quatro leg.uas a quatro milbas a propriedada pl,ena de~te canal, das Sllas margens até á
apenas, e com probabilidade de qúe as marés medias cbe- distancia de 30 braças, e do terreno que lbe fica em fren
guem primeiro no extremo do canal do que actualmente te na sua extremidade na Lagôa-grancle,
chegam as vivas no porto das Saudades, visto que teem de É para lamentar-se, que este canal esteja ainda tão es
percorrer muito menor extensão, e estei em linha recta por tr'eito, como nos informam.
um caminho desembaJlflçado. A segunda vantagem que se Consta-nos, que.a directoria da companhia fluvial de na
lira ll'esse canal é approximar da villa o porto uos barcos, \"egação a vapor ,se propõe a alargar muito mais este canal,
para anue poderão os cascos no inverno, e os carros no ve- afim 'de dar facil passagem aos seus vapores,. mediante a
rão fazer duas viagens por dia, quando actualmente só fa- quantia de 32:000aOOO rs, se n'este seu empenho fôr auxi-
20m uma para as Saudades, liada, como é de espel'ar, pelo governo provincial.
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Informam-nos tambem, que o Si'. Conduru está prompto ze alumnos, de que se la"rou uma acta, por todos assigna-
a fazer a mesma obra por menor quantiêl. da, a qual está no respectivo 1ivro da matricula. O gover-

De qualquer forma fazemos votos, que elIa se realise, e no allegando faila de verba negou-se a dar as luzes neces·
que em breve tempo por abi transitem franca e livremente sarias a este fim tão justo e proveitoso, pelo que orrerece·
barcos a vapor, e como elementos de prosperidade segu- ram-se para substituir essa falta os cidadãos dr. Pompeo
rem a navegação abi comecada e mantida até hoje sob feli· Ascenço de Sá, coronel Trajano Belmudes Mendes, e Igna·
zes auspicioso . cio Antonio Viveiros, e até hoje tem eúmprido o que pro·

Comme1"cio. Gira -annualmeote ·uma somma talvez de ... meteram. .
250:0008000 reis e maiol' seria se as estradas fossem boas, Guarda naciollal.-E' a sede do .commando superior da
e a navegação mais frequente e segura, porque as embarca- guarda nacional, que abrange os municipios de S. Dento
ções, que navegam para a capital, alem de atravessarem í1 e de S. Vicente FerreI', c do Batalbão de caçadores nO H
bahia de São Marcos, estão qnasi sempre sujeitas ao risco e ela sessão d'um balalhão de reserva.
de serem furadas pelos tocos de mangues, que sabem do Lagos.-Tem os seguintes lagos: Jacanj em distancia
leito do rio. de um qnarto de legoa, Capim e h1alhada a meia legoa,

Ha pouco tempo instituio a companhia flnvial de navega- Lago I'edondo e Jussam a uma legoa, LagôcL a duas.
ção á vapor \]ma linba para o Aurá, e o resultado tem sido No inverno tomam os campos a forma d'um immenso .
mui lisongeiro aos interesses da companbia. lago, como já dissemos.

A primeira viagem de experiencia foi em 23 de agosto de A pescaria ahi começa em março por meio <.\0 caniço,
·1868 pelo vapor Odorico lUenrles. que pouco proveito dá, e no fim do inverno com tal'rafas

A segunda viagem foi feita pelo Ca·n/ossim em 6 de se- em certos lugares mais fundos á que chamão lagos, e em
tembro, e a terlleil'a em 20 do mesmo mez pelo Odon"co poucas horas de trabalbo calbem pei:\C á fartar.
Mendes, e a 4.. a ainda este mesmo vapor no dia 4. de outu- No verão, quando os campos seccam, estes lagos abun·
bro do mesmo anno. dam mais de peixe, os quaes são até agarrados á mão sem

N'esta ultima veio pela primeira vez algum carregamento, o soecorro de tarrafas, e muitos individuos se empregam
constando apenas de cinco saocas d algodãQ e 3 eofos de na salga de que se sustenta a maior parle dos egcravos.
carne. "É pena que esta industria não seja exercida em maior es·

As viagens a vapor tem continuado, grande tem sido o cala, e coadjuvada pela arte, e que esteja sem proveito este
movimento dos passageiros, e de dia para dia vae augmen- importante meio de riqueza e de fartura.
tando-se mais o carregamento d'essa villa para a capi tal. Os enterra?nentos foram desde o principio ela freguesia
. lnstrucçào pablica.-Tem uma cadeira de primeiras let- na igreja matriz, e boje já são feitos no cemiterio principio
tras para meninos, e outra para meninas, creada pela lei ado a construir em outubro de 1866, pertencente á irmano
provincial nO 4.1 de 26 de julbo de 183i.- dade de S. S. Sacramento, regularmente instituwa em~"

A cadeim de primeiras lettras do sexo masculino foi ele- 1863, cujo terreno foi dado á mesma irmandade para tal
"ada a 2° grão por acto da [:lresidencia de 3 de setembro fim pelo cidadão Alfredo Augusto da Costa Leite.
de ,( 866. Foi bensida esta triste babitação dos mortos no dia 17

A escola do sex.o masculino tem tido tres professores, de abril de '1871,
João de Deos Alves de Mello, Manoel Antonio Rodrigues Vaccillação.-A P voz que llouve vaccina nesta villa foi
de Oliveira e o incançavel e inLelligente João Miguel da em '1831) quando ahi foi o cirurgião José Silv"estre dos Reis
Cruz: a do sexo feminino tem tido duas, D. Theollolina Ma· Gomes, encarregado de vaceinar: não sabemos como foi

I ria Alves de 1\lello, e D. Antonina Camada de Carvalbo acceita pela população nem se vaccinaram muitas pessoas.
Leal. Em fevereiro de 1865 o professor João Miguel Cruz vac·

Jei home nesta villa uma aula publica de latim, que foi cinoLl nesta villa, já na occasião em que reinavam as bexi·
extincta por lei provincial n° 529 de 30 de julho de 1859, gas. O povo julgando que as vaccioas eram tiradas das pro
sendo o seu ultimo pmfessor o alferes Juvencio Antonio prias bexigas, negou-se á islo com obstinação.
da Costa Leite, aposentado· em ,1860. Gomo a vaccina era na escola publica, os meninos abano

Já teve um collegio de humanidades fundado pelo padre donaram a escola para evitai-a. Depais de muita lucla de·
Luiz Raimundo da Silva Brito, que o dirigio até o fim do balde, o professor prin~ipiou a obrigar os poucos meninos,
anno de 186B, quando o passou ao cidadão Antonio Ro- que apareciam, a se vaccinarern; mas infelizmente a sua fa·
dl'jgues de Mello. milia foi acommettida da variola, elle ficou abandonado e

Abriu-se no dia <lO de março de '1866 este colIegio sob não poude continuar a preservai' a população aplicando-Ibe
a invocação de N. S. da Conceição. as vaccinas.

Tem tambem aula nocturna para adultos creada e regida Os \'aGcinad.os não tiveram bexigas, o PO\'o acreditou no
gratuitamente pelo professor publico actual, clue não cança preservaetb'o, veneeo o professor Cruz, e d'ahi em diante
e nem descança no exercicio de seu magisterio, para elle todos já procuravam a \'3ccina.
um verdadeiro sacerdoeio. "Como commissario vaccinador provincial prolluzemos o

Foi aberta no dia .(0 de julbo de 18GB em presença do nome d.'elle para comrpissario vaccinador, o que sendo ap·
delegado da instrucção publica, do presidente da camara provado pelo exm. SI'. lwesidenle, ainda não tivemos mo·
e dtl muitos cidndãos, matriculando-se logo nessa noite do- tivos para arrepender-nos, e só para elogiai-o.
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Molestias.-Em ,1831$ appareceo pela P vez a peste das « As testemunhas juraram que viram VeJ'i simo pregar
bexigas nesta localidade, e pela 2a vez em 1865, sendo en- um papel em um canto que leram, dizem uns, 'e que não
Ião mais forte fez trinta victimas entre as pessoas da villa. se lembram senão que as ultimas palavras diziam: Viva a

Appareceram em 1857 diarrbeas e dysenterias, fazendo liberdade do povo, vi\'a a igualdade, viva o povo livre,
algumas victimas. Em '1855 e 1866 o sarampão, e em ele. ele, outras teslemuotJas dizem que lião leram, ouviram
1851, a feure amarella. lêr e só se lembram das ultimas palavras.

l'heat1'o.-Em ·18M o francez Antonio Alexandre Bucel- «l vista dos depoimentos não foi o homem pronuncia
lo preparou ii sua custa um pequeno tbealró, que pela sua do, e tudo acabou-se. O processo parece que foí arranja
má constrocção c:Jhio d'ahi a poucos annos. Em 1865 o dr. do de proposito só para constar.
Benedicto de Barros e Vasconcellos, João Novaes Guimarã- a. Informaram-me que isto constou ao presidente então o
es, João Miguel da Cruz, e o major Antonio Rílimundo de commendador Amaral, e que o advogado foi.á capital cha·
Oli\'eil'a Gomes fizeram uma sociedade, e em uma casa, mado por elle, não sei se este chamado foi particular ou
principiada na rua granele, arranjaram um com o liome de omeial: não sei t3mhem o que lá se passou.
-Recreio Dramatico-Este theatrinho acha,se -hoje abano « Assim perdeu-se a historia da republica desta villa,
donado. que, se para nada mais servisse, ao menos provocou muito

Juizo mUllicipal.-Em I8eí7 foi aqui creado um lugar riso. _
de juiz municipal, sendo occúpac1o pelo bacharel Jo~o CIi- « Julgo que se houve presidente da republica foi o mes-
maca Lobato, que deo a primeira audiencia em 8 de de- mo advog3do.»
zembl'o de '1857. Povoar/os.-Alem da villa tem ainda estes povoados.

Republica.-Nem sempre S. Bento foi uma villa pacifi- Guarapú'anga--Oistante da vUla legoa e meia existe es-
ca, tranquilla e ordeira-. ta povoação, composta de 40 a 50 casas de palba, espa-

la houve aqui quem desejasse proclamar o systema re- Ihadas em um grande campo e habit3das por pobes, vivem
publicano, o que não pas ou de simples rarça, que causou em suas roças e da pescaria, alem de alguns proprietarios,
muito riso. e lavradores ficas.

Ocaso é bistorico e por isso o narramos, occultando po- Palmeiras.-Arredado da villa uma legoa. Terá vinte ca·
rem o nome do seu auctor, que é um advogado )J1'Ovisio- sas. Ne te lugar houve um oratorio, que, logo depois de
nado, nosso amigo, e geralmente coolJecido. feito, estando ainda coberto de palha incendiou-se ardeu-

As-im o narra uma testemunha ocnlar. do até as imagens; os devotos que o tinham feito o reedi-
«O facto de pretender um advogado, em momento de fiearam com mais gosto e maior cuidado, e ornaram com

delil'io, [Jroclam3r a republka nes1a villa deo-se, porem a lindas imagens e ricos paramentos. Hoje apenas se sabe o
unica prova .que disso podia existir, Os editaes, foi des- lugar do oratorio, e as tradições das antigas festas, que abi
lruida de proposito. El}l maio de '1848, quando aqui cbe· bou\'(lram.
gou a noticia da queda de Luiz Felippe, o da pr,odamação São !Jento Velho.-Em distancia de duas legoas a L. da
da republica franceza, o dito advogado muito enlhusiasma- villa, tendo talvez 30 caSJs, e uma igreja, edificada ba mais
do principiou a ler as noticias em toda a parle lia villa, e de 80 allOOS pelos creadores de gado, que a dotaram com
manifestando o maior desejo de vür S. Bento imitar a uma fazenlla, cujos reditos serviram para manntenção abi cio
França. culto divino.

« Em um bello dia fez uns ed-itaes e por um offieia! de E' tradicção corrente, que o celebre jesuita padre Mala-
justiça de nome Verissimo de tal mandou pregai-os pelos grida muitas vezes ahi pregara a palavra de Deus.
cantos mais pnblicos. Isto foi publico, todos souberam, e Em '1856 o DI'. juiz de direito Manoel Jansem Ferreira
oproprio Juiz municip31, que era Ricaruo Fr3ncisco Men- empregou todas as diligenci3s para descobrir o tempo da
des, teve disto pleno conhecimento. edificação da igreja de São Bento Velho, os seus fundado-

«Foi talo fallatorio, que o juiz municipal, apesar ele ser res, e os titulos do patrimonio feito á dita igreja para elas
intimo amigo llo dito advogado o mandou processar. Os sifJcal~a de capella ou ermida, visto que em direito as pre
editaes porem tinham sido destruidos, e as testemunhas rogativas do juiz rli('ferem na administr3ção de uma e ou
que viram o mesmos editaes não jUJ'aram, ou não foram tra cousa. Tudo fui baldado, apenas nessas deligencias a
inqueridas, de modo que podessem condemnal' o auctor <le cllou ,se o traslado dos auctos de uma questão, que tiver3m
tal projecto.. os babitantes lIe lnarnbu com os de São Bento Velho, por

«Do processo, arranjado para salvar apparencias, só co- que aquelles queriam a mudança da Igreja deste para aquel
Ibi o eguinte: O advogado jurou que tendo feito uma re- le lugar. Desse traslado só colhemos o seguinte. Em 1795
senha das noticias publicadas no jornal a mandara levar a o capitão Lino Antonio Pestana, Manoel Soares Pereira,
um negociante de nome Motta, por Verissimo de tal, omci- Christovão da Costa, e Francisco Pinheiro, requereram a
ai de justiça, e que depois lhe constára que Verissimo tinba mudança da capella do Arraial de São Bento para o lugar
pregado 3quelle em um canto. chamado Inambu: appareceram logo em juizo oppondo-se

« Verissimo jurou que tendo b advogado mandado levar a esta mudança Antonio de Barros, Manoel Alexandre Seco,
um pap~! de noticias a casa do Matta, elle Verissimo tendo José da Costa, Izabel de Barros, Antonio Alexandre, Maria
encontrado um amigo e com elle bebido muito vinho e Xavier Ferreira; João Muniz, Francisco de Barrús, Luiz
perdido o juizo, não soube do fim que deu ao papel. Campos, Felix de Padilha e outros.

meco Vl. 1-63.
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Depois de allegações de ambas as partes contendol'as, qe- O seu proprio parocho, foi encommendado, c prOVisto·
pois ele informações cio \'igario de Alcantara padre Jorge nado em 1° de setembro, t:) tomou posse só no dia 27 des·
Ayres de São Thiago, elepois de sentenç,as, embargos, etc. se mesmo mez de 1868. .
etc. o governador do bispado dr. Jnão de Bastos ue Olivei- S. Bernardo (bahia de).-Formada pelas aguas'
ra mandou por sentença de 2'1 de julho de 1798, que a ca- reunidas dos canaes do CaJueiro e ele Tombas·l'as aguas;
peHa continuasse no logar de S. Bento, em que estava, com bem como pelas que correm da La,gôu gra'lde. '
obrigação de a terem decente e com bons paramentos. Tem ao S a ilha cle seu nome; ao N a ponta meridional

Do mesmo traslado e das deligencias do dr. Jan~en Fel" ela ilha do Cajú; a L'E a ilha do Jabuni; a O a ilha do Car'·
reira, vê-se que a capella, hoje classificada por .ermida, te- 1·apato.
ve um bom patrimonio de gado vaecum e cavallar. Ao prin- D'ella sahem dois Im.1çl)s cle rio: um para NO indo for·
cipio teve um capellão qlle destribuia o liasto esperitual mar a barra de lJ1elancieiras e o eanal ela !/lalharlillha,-~

pelos habitantes d'aquelle lugar, um d'elles foi o parire .Jor- outl'O para O com o nome de Cabeça de porco, O qt\al de·
ge Ayres de São Thiago.· sagna para a barra da Totoya, do mesmo modo que o canal

As más administrações reduziram o patrimonio da capel- d~ l\lalhadinua.
la, e deixaram de pagae o capellão; e ultimamente apenas A bahia de S. Bernardo tem de extensão N S 4 kilome·
os habitantes d'aquolle lugar fazem uma festa ao Orago, e tros e de largura E O 2 a 3.
mais l.1mas duas a outras Santas: essas 'fest,as constam qna~i Dista do mar cerca de 2 myriametros.
sempre de uma mis~a c:Jntaela e pdra ellas \'ão muitas pes- S. Bernardo (ilba c\e).-Sitnada ao sul da ha·
soas (\'esta villa. Tambem consta do traslado, que a igreja hia de seu non1..e e separada .ela terra firme pell) igarapé llo
foi feita com a in\'ocação de S. Bento por ter no lllgar ex- !/lassamntitLba.
traordinaria abunc\ancia de cobras. É assim ~escripta por um viajante, que a clla aporton em

lJiacapá.-A 4· lagoas ao norte. É bem pequeno. 1866:
lnambil.-Peql1eno povoado, distante da villa uma legoa. ccEsta ilha, segundo informo,u-me um morador c\'elia, é
Calcula-se a populaç'5o d~ villa e municipio de S. Bento, assim chamada porque ha Ü annos descançaram n'ella a

em mais de 8,000 pessoas, sendo õ,4.00 livres e o resto pessoas que traziam da vílla da Tutoya a imagem do orago
escravos. da matriz de S. Bernartlo, que tinha ido ao Maranbão pm

É junto de um campo bastante criador, é regado por di- enc:.Jrnar-se. Elia é habitada ha 6 para 7 annos, e tem ape·
versos riachos, onde ha muitd peixe, principalmente 1Jiabas, nas i7 almas. Fiz uma excLTrsão pelo centro da ilha, atra·
cuja exportação aos alqueires é extraol'dinaria, e d'ellas se \'essando-a na parte mais estreita, até o igarapé da H/assa·
extrahe muito bom azeite par.a luzes. randuba, que a separa da terra firme.

Tudo p,'ognostica prospero fu~uro a este lugar. «A ilba de S. Bel'Oardo tem de extensão 3 a 4. kilome·
Tem uma peqnena igreja, ainela por acabar, feita á custa tros de L'E a O e de largura 7 a i ~ hectometros: circuofe·

dos seos habLtantes. rencia 9 kilometro', pouco mais ou menos. As suas pro·
Existe em distancia d'uma legoa S. Roque, tapera d'uma ducções são as seguintes: quinaquin3, angelica brava, copa·

antiga fazenda, ue que foi primeiro dono José da Co ta Lei· uiba, carnahuba, tncum, cajá, condurú, jatohá, violete, pão
te e ultimo José Daniel da Costa Pinheiro. roxo, sabiá, catingoeira, mas,aranduba etc; veados, tatús,

Tel:á ponco mais ele uma legoa de largura. pacas, raposas, gatos maracajás etc. Um morador d'esta
Houve abi um pequeno oratorio ou carJella, e corre por ilha affirmou-me que a mandioca plantada ahi-ao cabo de

tradicção que abi esteve um dos antigos bispos. 6 mezes está boa para f:Jzer-se farinha; o que é uma pro\'a
Consta, que abi tad1bem fl1nccionou por diversas vezes o da excel1encia do terreno para este genero de cultura. Na

revelo padre Gabriel Malagrida. bahia de S. Bernardo pesca-se camoropins, tainhas, meros,
É voz corrente, que em 1843 os herdeiros do fundador camorins, pescadas, bagres etc.

d'esta capel1a mandaram deital-a abaixo para venderem a ccS. Bernardo occupa um:i posição mui importante no dei·
madeira, commeltenc1o, alem rle sacrilegio, um \'ercladeiro ta do Parnahyba; distando 40 kilometros da barra da Tu·
roubo segundo as leis da igreja, pois a capella já não per- toya,-24 da de Melancieiras,-20 da do Cajú,-20 da do
teneia a elles, e SiUl estava sob as admlOistrações do Ordi- Chichá (ilha de Canarias,)-18 da Carnahubeira etc.»
na rio. Seu porto e máo principalmente na vasante da maré.

Aqui se quiz fundar a po\'oação de S. Bento: S. Bernardo do parnahiba.-Fre-
Hoie ha apenas uma pequena casinha de palha. guezia, villa e municipio pertencente á comarca do Brejo.
Finalmente em julho de ,1853 foi nomeado barão de 8. Em seu principio fez parte do Julgado de Caxias;porem

Bento o abastauo lavrador Frilncisco Mariano de Viveiros pela provisão regia de 10 de março de '1747 foi este arraial
Sobrinho, bacharel formado em mathematicas pela Univer- elevado a Julgado, e então se traçaram os limites do terri·
sidade de Coimbra. torio, não só d'este corno tambem do de Aldeias-Altas, boje

S. Bento de Bacurituba.-Foi creada Caxias, e do Icatú,
pela lei provincial n. 84.3 de 'lO de julho de 1868, institui· Fregueúa~--Foi a primeira fl'eguezia, erea.da no territo·
da canonicamente por sentença episcopal de 28 de agosto rio, que hoje constitue. a comarca do Brejo.
e inaugurada e aberta a parocbia em 27 ue seLembro d'es- É conveniente o consultar-se o alvará de 18 de abril de
se mesmo anno . 1820, impresso no artigo Brejo dos flrlapurús.
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Achando-se muito arruinada a respectiva igreja matriz, foi igreja da Senbora da Conceição, onde recebiam os sacra.
afreguezia annexada á de N. da Conceição do Brejo dos mentos e satisfaziam as obrigações de catbolicos. Acbamos
Anapurús, sendo então declarado, que «a igreja d'esta fre- mais que o revd. parocho ele S. Bernardo satisfazia as suas
guezia ficava sen'indo de matriz para as duas freguezias,» obrigações parocbiaes na igreja de N. S. da Conceição do
pela seguinte. provisão do bispo, que então regia esta dio- Brejo dos Anapurus, yindo esta igreja a S'Elr matriz de duas
cese. parothias, seguindo-se d'aqui algmnas contestações entre os
.Dom Joaq~lim Ferreira de Carvalho, por mercê úe neos dous parocbos sobre preferencia de jurisdicção e emolu-

e da Santa Sd A1JOstolica, bispo do blaranhão, e do con- mentos e outras mais cousas que concorriam para a desll
solho de sua rnaflestade, etc. nião e partidos. Mas fômos informados que a I'reguezia de
Fazemos saber que por sua petição nos reqnereu o revd. N. S. da Conceição do Brejo é t.ão pobre que será impossi-

I'igario de S. Bernardo DO Parnabiba o padre Domingos Pe- vel consel;var com deceQcia a sua igreja por ser composta
reira da Silva, que tendo representado ao illm. e ex"m. go- toda ou quasi toda de indios que mal trabalham para a sua
vernador e capitão-general d'esta capitania do Maranhão a sUbsistencia, e que a razão de se conservar com alguma de
ruina,da sua igreja matriz, a impossibilidade de se poder cencia era porque os fregnezes de S. Bl2rnardo concorriam
ahi satisfazer as obrigações -de parocbo por ser o sitio ala- com as soas esmúl::ls para as festas, que eram proprias da
gadiço em muitos tempo cio anno, nem d'abi se poderem sua parocbia e ainda para as que eram da igreja do Brejo
administrar os sacramentos, razão porque bavia annos que e com ellas ornavam esta igreja; finalmente fomos informa
se estava satisfazendo as obrigações parochiaes na igreja ele dos que era de utilidade espiritual e a ainda temporal o fi
N. S. da Conceição do Brejo dos Anapurús, fôra o mesmo cal' unida,a igreja e freguezia de N. S. ela Conceição do Bre
illm. e exm. capitão-general senido designar-lbe o sitio da jo á de S. Bernardo: o que sendo tudo por nós examinado,
RepartiçãO para abi se edificar a igreja matriz, e que re- vendo que esta união era util, não por interesse do parocho
presentando novamente a'o mesmo sr. o quanto era pesada de S. Bernardo, mas sim por utilidade e necessidade pu
aos seus parochianos a edificação de uma nova igreja ma- blica; e usando do jireito que nos é concedido na forma cio
triz no sitio designado da RepartiçãO, por serem as despe- decreto do Concilio II Mecliniense til.. 17 cap. 3, e do Con
zas m!Jito avultadas, o que se podia evitar, unindo a fre- cílio Lateranense sess. 9 e do Concilio Tridentino sess. 21,
guezia de N. S. da Conceição do Brejo dos Anapul'ús á de cap. 5 e das decretaes dos SS. Pontifices; unimos a fregue
s. Bernardo, por esta ficar bem 00 centro da freguem cle zia de N. S. da Conceição do Brejo dos Anapurús nde S.
S. Bernardo e poder d abi administrar os sacramentos com" Bernardo do Parnabiba, ficando a igreja do Brejo servindo•mais promptid50 para qualquer dos lados e eom mais utili- de matriz á de S. Bernardo em quanto sua magestade Dão
dade das almas, e ser esta freguezia dú Brejo muito peque- mandar o contrario, denominando- e cl'aqui em diante a ma
na e muito pobre, por que se compunha toda ou quasi to- triz com o titulo de N. S. da Conceição e S. Bernardo da
da oe indios, pedira a s. exc. o consentimento para nos re- Parnábiba, e mandamos a todos os nossos subditos da fre
querer provisão da nniãp em razão de serem estes benefi- guezia de· I. S. da Conceição do Brejo reconheçam por seu
cios do padroado real, isto o mesmo sr. estar aqui exer- parocho ao revd. vigario de S. Bernardo e lhe obedeçam
cendo o lugar tenente de sua magestadé, e que s. exc. lhe em tndo o que fôr do seu olicio pastoral, conservando em
defirira, que todas as justiças, que lhe eram subordinadas tudo os usos e costumes, ficando d'aqui em diante aquella
prestassem uma prompta e exacta execução a todas as 01'- matriz chamada-a igr'eja e fre:J'uezia de S. Bernardo da
dens, que nós lhe mandassem os no tocante a este mesmo Parnahiba. E para qne conste mandamos passar a preseo
roquerimento, como constava do requerimento e despacbo te que sen; registada em o reg~to competente, e o revd.
junto, e paI' fim de sua petição nos pedia que, attendendo vigario da freguezia de S. BeroaccIo da Parnabyba lerá esta
ús justas causa que allegan, bouvessemos de fazer a união á estação da mis a con\'entual ao seus freguezes em tres
para utilidade espiritual d'aquelles PO\'OS e para o bem do domingos soccessiros e a copiará em o livro dos capitulos
Estado: o que sendo por nós risto e examinado, proceden- das visitas e remettel'à esta á nossa camara ecclesiastica
do a informes sobre cada um dos artigos do seu requeri- com a certidão de que assim o cumprio. Dada em o no 50

menta,. achamos que a situação, em que estava a igreja ma- paço episcopal do ..1aranhão debaixo do nosso signal e sel
triz de~. Bernardo, era incapaz, e isto por algumas razões: lo lias n'ossas arm;Js, aos 7 de setembro de 179.9 annos.E
la, por ter silIo edificada quasi em os nns da demarcação eu o Beneficiado Janoel Antonio Barros, secretario, a e 
da freguezia, ficando muito dif.(jculLosa aos freguezes a fre- crf)vi.-Joaq aim, bispo do Maranhão.
quencia da sua igreja e aos parochos muito trabalbosa a ad- (Estava o sello das armas episcopaes.)
ministração dos sacram.entos; 2a, por ser edificada a igmja Provisão, pela qual v. exc. é senido unir a freguezia de
em um sitio tão alagadiço que havia tempos em que só na- N. S. da Conceição do Brejo dos Anapurús á de S. Bernar
fIando se podia passar á igreja e a silU mesmo com perigo lIo do Parnabiba, ficando a igreja do Brejo servindo de mu
de vida, tendo acontecido factos be.m prejudiciaes ao bem triz ~í ele S. Bernardo, denominando-se a matriz com o Li
espiritual e temporal dos fieis d'aq,uella parochia; " por- tulo de-Nossa Senhora da Conceição e S. Bernardo do
que sendo a situação da igreja tão incommada a quasi 1.0- Parnahiba-: na forma d'ella, etc. Para'. esc. vêr.
dos os moradores tinham desamparado aquelle terreno e Li- Registada na camara ecclesiastica desde 11. 4·4, v. até 11.
nham ido edificar as suas habitações em outros t.errenos 4·6 do lino actual de registos. Maranhão 8 ue setembro de

. mais commodos para a sua subsistencia e mais proximos á 'li99.-Fol1seca.
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(É esta a rubrica do escrh;ão da camara conego José Bel'·, Finalmente em 20 ele dezembro ue 1821 o mesmo go·
nardes da Fonseca.) vemador, danuo execução ás ordens regi:!', ahi creou a

({Aos -tO dias do mez ele novembro do anno de 1799, viii;) quando contava 6"0 almas e GO fogos.
n'esta parochial igreja de N. S. da Conceição do Brejo dos Com0 se não fosse isto bastante, appareceo ;)inda uma
Anapurús, á estação da missa conventual, empossei ao mui· vez il assembléa provincial 'elevando esta freguesia á "i1la
to revd. viga rio collado Domingos Pereira da Silva eI'esta pela lei provincial nO 550 ue 30 de julho de 1859.
mesma igreja, passando a ser a-Matriz de N. S. da' Con- Existe esta freguezia e villa assent;J(la entre um morro
ceição e S. Bernardo do Parnabiba-por provisão de lmião com bOnita explanada, e o rio Duriti, donde se fomeGem
obtida do exm. sr. bispo a qual foi lida em tres domingos d'agua os sellS habitantes, em di LallL~ia tle 2 lúguas do ril)
successivos. Passo o referido na verdade. Arraial de N. S. ParnabilJa, que oITel'C'ce IJO/l1 porto ue embarque e desem·
da Conceição e S. l3"el'D;)['do do Parnabiba aos 24, dias do mez barque, a pouco mais de 2 Icguas da wanrJe lagoa ue San
de novembro do anno de 1799. E eu Francisco Gonçalves to Agostinho, onde fuz barra o dito rio Buriti.
Meirelles, escrivão por nomeação, o escrevi.-Lino .4nt0n1:O A tagàa tem mais <1e ~ leguas de cumprimento e m~is de
Pereira de SamlJaio. meia de largnra, nunca secca, tem bastante profundidade, e

N. B. Este padre era o paxocho da fregueria do Brejo por ella podem navegar canoa de granue lotação ató á 1'i1la
n'essa epocba, o qual (pela união da freguezia) ficou de· no tempo de ioverno, tendo um eX(jellente e profuudo san· .
mittiuo d esse cargo e foi nomeado em data de '1 'I de no- gmtlo'uro ou cllnal, que vai ter no rio ParoahilHl. com m~·

vembl'O do dito anno para a freguezia de N. S. ela Concei- nos de 2 leguas de cumprimento, naveg;l\'lJis cm qualqner
ção da Villa Viç,osa da 1'utoya. estação uo anno.

Foi a sMe d'esta fregeuzia no lugar hoje chamado matriz fla tambem outro porto o da lagô:l de Santo Eugenio.
de S. Bernardo, depoi da lei provincial n. 121 de 4, ue ou- que se une com o rio Parnahiba em distáncia nlenor de dua'
tubro de '184.'1, que a desmembrou da freguezia do Brejo. leguas.

Tendo actualmenle de comprimento de NaS 10 legoas a São ferteis as suas margens parn n criação elo gado rac-
contar do lugar S. Pedro, limite u....a fregllezia de Arnyo:>es, cum, ca\'allar e muar, e n'ellas tiveram os padres da compa
ao morro do Morcego, que limita com a freguezta ue N. S. ohia de Jesus a~ grandes fazendas-ue gado, chamadag San
da Conceição do Brejo, e de L ao O da margem do Parna- to 19ostillho, P.aClil'Y e Samúahiba, pertencentes hoje ao
hiba a extremar com a freguesia das Barreirinoas no lagar ljoronel Antonio Pires Ferreira.
Ve1'tentes. O rio Burit!J no tempo do verão séeca a ponto ue co/,-

Os vigarias d'esta freguesia, convidados pela ameoidadé (ar-se ou interromper o seu cur o em algull1a' partes, e no
do clima do lugar chamado Brejo onde existia a aldeia dos inverno potleria orrerece,J' navegação a pequenas canoos se
Ana1Ju'fÚS e pelos motivos l1H:ncionados na provisão jd re- fossem remov,idos alguns embaraço no rio.
ferida cbegaram a estabellecer 'n'ella uma importante po- Corre uma tradicç,ão, como tem aconteciuo em muitas
voação, distante 15 legoas de S. Dcrnardo. rartes do Brazil, que fõra encontrarla a imagem de ~. Der-

Por este mot,ivo ficou S. Bernardo em quasi completo nardo na encosta dos morros no lugar, onde hoje e~tá asua
abandono, e o Brejo em prosperidade sempre creSf'ente. igreja. .

O alvará de 31 de outubl'O de 18B, que elevou Aldeias Contente o povo com tão precioso achado, em solemne
Altas á catbegoria de ,-illa de CaXcias dando-lhe juiz de va- procissão pelo longo espaço ue 7 leguas lcvou a imagem
ra branca, encorporou á jurisdição d'esta "illa os dois Jol- para a povoação de Santa Qoiteria na lJeira do rio Parnahiba.
gados de S. Bernarâo do Parnabiba e o de Pastos-boos, No dia seguinte desappareceu o Santo, e foi clJconLrado
que'tinbam até então seus juizes vintenarios ou pedanerJs. jonto aos ditos morros.

Estas auctoridades comtudo nunca funccionaram senão na Nova procissão, ainda mais explendida, o foi levar aSan-
villa do Brejo, antigamente "ilIa de S. Bernardo do Brejo. ta Quiteria, porem corno apparecesse outra vez no mesmo

Foi depois publicado o alvará de 29 de janeiro de 1820 lugar resoh'eu-se abi construir um pequeno templo, que es·
elevando a catbegoria de villa cada um dos dois Julgados, e Lá boje sendo substituido por outro de risco moderno e e·
dando-lhes sua camara e juiz ordinario, sujeito ao juiz de legante, construído com esmolas dos fieis, e com um pe
fora de Caxias. qoeno auxilio do governo, que não chega a 2:000~OOO reis,

Disse o governador Bernardo da Silveira Pinto da Fan- graça:; ao incansavel zelo do actual viga rio João Francisco
seca em 31 de janeiro de '1821 que recebeo o alvará de Martins, e á religiosa piedade do coronel Pires Ferreira,
S. M. de 29 de janeiro de 1820, remettido pelo chanceller- Bernardo Rodrigues ne Carvalbo e outros fazendeiros abas
mór do reino, mandando desmembrar do termo da "illa tados do lugar, sendo as offertas dos que mencionamos, as
de Caxias de Aldeias-Altas, os Julgarlos de S. Be1'nal'do que mais avultam.
do Panlahiba e Pastos-bons e erigil-os em villas com os Teve a Igreja um pequeno patrimonio, consistindo na pos
termos, que tinbam anteriormente. se de algum gado e escravatura, o que tudo desappareceu

Alem de chegar esta noticia muito demorada pelo cor- ou por negligencia elos vigarios ou incuria dos administra
reio de terra, da Babia, del o de fevereiro de 1821, não dore:;.
vieram as provisões, que deviam ser dirigidas ao ouvidor Foi esta primeirfl igreja constl'l1ida pelos braços dos in
da commarca para ir crear e organisar as ditas villas, pelo dios sob a direcção do primeiro vigario d'esla fregllezia Q

que não poude ser este alvará immediatamente cumprido. pndre Domingos COCJu·eiro .
•
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Taoto interesse tomou este pastor, que foi pcsso-almente ma em H3 de fevereiro de -1815 ao marquez de Agüiar.
aLisboa pedir á rainba então reinante uma esmola para a S. Felix de Balsas.-(Freguezia.) Pertence
sua igreja. a um dos municípios de Pastos-Bons, situada na juncção do

Não pedio d~ualde, pois a munificencia regia galarduou rio Dalsas com o ParnahiiJa.
os seus esrorços, dando-lhe ricos paramentos, e entre elles Outl"ora chamou-se S. Bento de Balsas, segundo lemos
opallio com as competentes varas de prata. no registo de uma carta regia, cscripta no palacio de N. S.

Ao chegar porem a esta capital o bispo, que então pre- da Aj uda em 19 de junho ue 1761, e dirigida-ao go\'erna
sidia esta diocese, ficou com o pallio, que se suppõe ser o dOI' c1Q. Maranhão Joaquim Ul1 1\1ello e Povoas, na qual S. M.
que ainda hoje eAíste na Sé, 'e 'deo-lhe outro com "aras de a attendendo ao g-ravissimo detrimento, que experimenta
madeira dOlll't1da ! vam os moradores da freguezia de S. Bento de Balsas se-

Tem esta \'illa um districto de paz, uma cadeira de pri- rem obrigados a irem requerer e comp~recer perante as
meiras lettras para o sexo mascul ino, e outra _para o sexo justiças, que os goyernaya na distancia de 70 legoas, por
feminino, decretadas pela lei provincial o. 4'1 de 26 de ju- isso mandava crear um ,juiz ordinario na forma da ordena
lho de -1837, e as collectocias geral e provincial. nação do reino para administar justiça o qual serviria de

Encontram-se alli algumas casas de negQcio, varias ten- juiz dos orphãos. J)

nas d'artes e omcios, alguns engenbos para o fabrico de as- Em carta de 3 de outubro do mesmo anno respondeo o
sucar e agoardente e muitas fazendas de gado, contendo governador, que cLllnpriria esta ordem quando realisasse a
.em du\'ida de 7 a 8 mil cabeças. visita, que pretendia fazer ao interibr da capitania.

Trabalham aqui muito no curtimento e preparo da sola Não podendo sati:;fazer seus desejos, passou ordem ao
de gado vaCCUID, de \'eado e ue cnbra, e no fabrico do azci- desembal~gadol' oU\'Í(lor geral Francisco Martins da Silva,
te de cõco e de carrapato, o que tudo é exportado pelo rio «que hia ue correcção para aquellas partes, ~ para que o fi
Parnahiba para a cidade ue S. João do mesmo nome, na zesse, e recabio a escolha na pessoa de Domingos Fernan
Illantação e preparo do tabaco ou rumo em grande escala, des Lima, como tudo se lê no offieio, que a Sua Magestade
chegaDelo para o consumo e p'ara a exportação talvez de em 20 ue julho de ,1763 dirigio o referido governador.
800 a 1:000 arrobas por anno. É conveniente consultar-se o alvará de '18 de auril de

É curioso aber-se, que ali chama-se arroba a 32 varas, 1820, impresso ~ artigo fl.rejo dos Arrapurús.
esem se importarem com a grossura da corda do furno, Tem ahi uma capella, constlgrada a N. S. do Loreto, euja
dando-se por tanto qua:i sempre na pesada um augmento historia é a seguinte:
de meia arrobà e as veú:s mais em cada triiJta e duas \aras. Francisco Xavier de Britto, assistente na sua fazenda cba-

I Tem '121 casa. senuo 2tí cobertas de telba, e avtllia-se a mada-Tranqueira-na ribeira de Balsas, freguezia de S.
sua população em 8 mil almas. Benio de Pastos-bons, e sua mulber Anna Maria Dantas, re-

Para este lugar, por ordem do governador Ó. Francisco quereram ao governador elo bispado dr. conp.go João Duar
de jlello Manoel da Camara, veio preso e desterrado o juiz te da Costa, por sua devoção, licença para ediOcarem na di
de fóra da capital José Patricio Diniz ela Silva, porem um ta fazenda nma capella de pedra e cal com a invocação de N.
ariso real o pôz em liberdade. S. do Loreto, e declararam que doavam por escriptura pu-
S. Oaetano.-Em olIicio de 22 de ft:\'erciro de blica para patrimonio d'essa capella 80 ,'aecas situadas na

1800 D. Diogo de Souza enyiou para Portugal esta berva, fazenda da Gameleira na ribeira do Balsas: 26 de junho de
aque chamou tinhosa, corno propria para servir nas fabri- '1780 é a data do despacho d este requerimento. ,
cas de papel. -. Por despacbo do vigario da vara pMre Tavira d'Eça de 2

Em 24 de setembro desse mesmo anno mauuou o mes- de janeiro de '17,78-proceueu-se á insinuação tia doação
mo governador 9 arrobas e 27 libras de linho extrahido perante o dito vigario.
de ta planta, aconbecida, diz elle, em Pernambuco por me- Os peritos nomeados José Ferreira de Barros e João Bap
1M de São Caetano, a qual Manoel Arruda tIa Camara na lista de Castro, sob juramento, declararam a 25 de janeiro
pago 55 da sua memoria sobre a C2tll'Ul'a dos algodoeiros de 1778. que as 80 vaccas poderiam renc1er annualmente
affil'ma obstar ao nutrimento d'estes, e exactamente a redu- deduclis expensis pelo menos 'l2~800 reis, bem entendido
zio a especie-Balsamina-que é a principal do genero só nos primeiros 2 annos, e, passados estes 2 annos, have
momord'ica, posto os caracteres deste gene1'0 estejão er- ria maior rendimento.
rados na edicção i3a que tinlla de systema de Lineu. N() m-esmo dia 25 de janeiro de 1778 os requerentes sob

I

«O dilo linho é de pessi.ma qualidade a outros nzos, po- juramento prometteram fazer a cape\la de pedra e cal e de
rem se servisse para o das rabricas de papel, faria, pela sua fender os bens doados e repôr igual quantidacle de raccas
abundancia bastante convenienda. D • no caso de dividas fuluras.

LlI de suas viagens ou excurçúes scientificas pelo cen- A escriptllra de doação foi lavrada pelo tabellião Filippe
Iro do Piauhy enviou nessa occasião tres saccos com esse Ferreira da Rocba perante as testemunhas o vigario João
mesmo linbo o bacharel Vicente Jorge Dias Cabral, de que José de Siqueira Tavira d'Eça, João Ventura Gonçalve' e
já temos tractado algumas vezes. João Antonio Monteiro no uia 12 de dezembro de 1777, e

Falleceu este homem incansavel e naturalista por gosto para maior segurança obrigaram a sua terça. (Os doadores
einclinação «em virtude de molestias chronicas na capital, eram proprietarios de fazendas de gado vaccum e cavallar.)
como participou o capitão general Paulo José da Silva Ga- O dito vigario disse n'um attestado, que vira o lugar de-
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signado para a capella e que o acha\·a [Jroprio c com capa- guindo rio abaixo a L em sua foz oa bahia do Curupll, e
cidade para edificar-se o'elle a capella: o attestado é do 30 jJal1aquatira, cujas praias, em terras do Itapm'y, correm
de janeiro de 1778. até à ponta de S. José de Riba-mor, d'onde segue ao Oe

O governador do bispado por seu despacbo nos autos de praias de J aguarema, em rumo do S como acima já indi·
4. de julho de 1780 mandou expedir titulo para a erecção camas.
da capella ...!.....D03 autos consta que as suas custas montaram Tem uma legua de comprimento ue L a O, sobre duas
em 775 reis. de largo da peninsula de Panaqltatim á Riba-mar, e doS

Os terrenos d'esta freguezia são uberrimos, e o'elles o ao N pouuo menos de duas leguas.
gado cresce e engorda muito. Matrü.-Achanuo·se a sua igreja matr~z muito arruinada,

Tem muitos intlios, porem, mansos, e seus moradores de- em 15 de jaoeiro tle 1871 o padre José Igoacio Portugal
dicam-se muito á cultura do algodão, que levam ao mcrca- officiou ao presillente da provincia communicaodo, que 3

do de Caxias, e ao fabrico de assucar, agoardente e rapa· seus exforços conseguia fazer acqu isição de quasi toda amu·
dura. d.eira precisa para os reparos dos ares d'esta igreja, a qual

Tem uma cadeira de primeiras lettras para o sexo mas- já se achava até lavrada, e por isso a ll/Ierecia para se·
culino, c~eada pela lei provincial o. 384. de 30 de juôho de melhante fim, o que em 18 do mesmo mez lhe foi agrade·
181)1). cido como procedimento digno sem duvida de todo alou·

S. Francisco -Pequeno rio, formado pelos VaI'.
riachos Vinhaes e Anil. o qual correndo na ilha, em que es· Estatt"stica.-O numero provavel dos seos habitantes ava·
tá asseotada a capital da província, desagua na babia de S. lia-se actualmente em S50, sendo d'estes 822 livres e 28
Marcos banhando assim a cidade de S. Luiz. escravos, e 4·32 homens e 418 -mulheres.

O mar misturando-se com as suas nguas chega até á oon- Faz parte do munrcipio da \'ilta do Paço e pertence áco·
tluencia <los ditos dois riachos. marca da capital, e tem algumas casas de negocio, varios

S. Gonçaliriho .-Pequeno riacho confluente curraes de peixe, ou gamboas, salinas, fabr!-ças de cal, 2
do rio Parnahyba; cinco kilometros abaixo da embocadura engenbos qe moer caona, e pequenos lavradores de mano
do rio Puty. dioca, arroz, milho etc. etc, e poncos crendores de gauo

Fronteira á foz d'este riacho existe u~ corôa, e entre vaccum.
estes dois lugares ba uma pedra, que merece ser mencio- É a paratla da 2a companbia do 3° batalhão da guarda
nada como prejudicial á navegação. nac:onal da villa do Paço do Lumiar.

Em 18 de outubro de 1866 o vapor U~'usstthy bateu Pela lei provincial n. 6d4. de 2 de julho de 1863 foiaqni
n'esta pedra, e fez um pequeno rombo no seu costado, co- creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo mascu·
mo diz o sr. David Moreira Caldas em seu interes!lante Re- lino.
latorio de viagem etc. etc., por vezes meocionado. Os seus babitantes dedicam-se muito á pescaria nas praias

·S. Jo.sé.-Igarapé na ilba do Maranhão, que desa· de Panaquatira, S. José de Riba-mar, e ltapar.weua e ao
gua pelo lado oriental n;) bahia de S. José. cultivo da mandioca e arroz, milho e fumo.

S. José.-Riaéh·o, que na::.ce nas terras altas perto Nas praias de ltalJG1'Y1JeUa existem optimos apicunspara
da estrilda, que vai da (',idade de Caxias para a \'illa do Bre· salinas, e terras exccllentes para o plantio da canna e arroz,
j0, DO Illgar chamado Tabàcas, e desagua pela margem di- carregadas de maltas ele diversas madeiras, de herras me·
·reita do Itapecurú, duas leguas abaixo da dita cidade. dicinaes e da estopa lauctry.

s. José do-Itapary.-Vide /tapary Em toda a freguezia encontram-se campinas proprias pal'iI. .
s. José do Lugar dos Indio.s.-Po- a creação do gado.

voação e r~",-egltezia. ,?Jil1eração.-Crê-se gel'almente, que em ten'as do cidadão
Povoação.-É composta em sua maior parte de índios, e Filippe Thiago Borges, conhecidas pelo Dome de ltapary,

situada na ilha do Manlmhão DO districto 'da vil/a do Paço existe uma mina de ouro, bem cómo outra de prata em /ta·
de Lu,mútr, em uma planice qU:Jdrilatera, cercada por pau- parypeua, 1ugar pertencente aos índio .
co mais de 30 casas e atravessada pela estrada, qlle parte É bem notavel o apparecimeoto n'e téS lugares de cascas
da capital para S. José da Riba-mar. de sarnambi, e em abundancia nas superficies e cabeços dos

Dista da capital 6 leguas. da villa do Paço 400 braças ao morros, como que indicando a invasão e passagem do mal'
norte, e é d'ella separada pelo rio Grande. por ahi.

A igreja matriz, de qoe é orago S. José, principiou a ser Povoar.los.-Alem do principal de que aeabamos de fallar,
.... reedificada por esmolas cm t852, e foi terminada em 18õ6 existem os segnintes:

á custa dos cofres provinciaes. Rio-Grande, distante da matriz cento e tantas braças, Cu-
Freguezia.-·Foi abi creael.a em virtude da resolução re- r'uruca, um pouco mais longe, Prlu-deitculo, a 500 braças,

gia de 18 de junho de 1757: Merifituia, em distaneia de um qlJarto ele legua, Sitio arre·
Os limites d'esta freguezia correm ao S do sitio Jaguare- dado mei;] legua, e onde em ·1850 os Capucbinhos, :Jjudados

ma do Pinheiro, onde acabam as terras dos indios do Lugar: pelo povo, lev:Jntaram uma cruz em memoria elas missões.
e ao N em linba divisaria com o patrimonio da camara .até abi' celebradas por elles. .
o Riosin/w, que pela 'sua corrente e Pindah,Y se divide com Os melhores portos de desembarquJ são Cajueiro, Pau
a fr'egllezia de N. 'J. da Luz do Paço de Lmniat'; e c1'ahi se· deit(ulo, S. Jose e Itapm·ypeua.



SAN SAN 509

S. José dos Mattões.--Freguezia, muni· Machado, quando presidente d'esta provlncla, e pela lei
cipio e villll. proyiocial na 656 de 6 de julho de .f063 foi rerogada esta

Distante de Caxias 20 legl1as, foi n'l1ma povoação ahi resoloção.
existente creadaa freguezia de S. José dos Ma,ttões pelo § S. José de Penalva.-(Freguesía.) É a
3° do art. ia da lei provincial n. i3 de 8 de maio rle i835. segunda da comarca de Vianna, e d'ella distante duas le-

Os limites da freguezia comprehendem o territorio, que guas.
vai do Porto A/egre na beira do rio ltal)ecl~rú até o Cor- Foi creada pela lei provincial na 552 de 3i de maio de
r8111e, e segue pelo termo de Pastos-Bons até o lugar da 18GO e depois foi transferida a séde da freguesia para I)

I'argem do rio Parnahíba, desce por este até. á barra das logar chamado Bocca do Lago.
Pombas, cuja estrada segue 'até o Buril'Y rio met'o, e d'abi Avalia-se em dez leguas a sua extensão de NaS, e em
áGame/eira d'onde em linha recta vai ter a Porto Alegre. oito de L a O.

Oseu comprimento de NaS é rle ~. leguas, e de L a Q Por outra lei sob na 654 de 2 de julho de 1863, foi a-
de 20 a 25. qui creada urna cadeira de primeiras lettras para o sexo mas-

l'illa.-Foi elevada á cathegoria de \'illa pela resolução culino.
regia de 19 de abril de 1833 e lei proyindal n. 7 de 29 de Calcula-se a sua população em 3:800 almas,
abril de "835, e depois transferida a sua séde para a villa S. José do Poção.--Pequeno povoado, ao
de S. José do Parnahiba pela lei n. 386 de '18 de julho de lado septemtrional da villa de Santa Maria de Anajatuba, e
18511. d'eJla distante duas legoas.

A camara municipal de S. José dos Mattões participou ao S. José de Riba-roar.-Tem este nome
presidente da provincia, que em sessão extraordinaria de uma capella, distante da capital 7 legoas, edificaua na ex
15 de agosto de i 865, foi trànsferic1a a séde d'esta villa tremidade da ilha LIa Marànhão, que tem em frente a ba
pnra a povoação de S. José das Cajaseiras de conformidade Ma de S. José. ,
~om a lei provincial n. 698 de 2 ue julho de i864. Foi em sel1 principio aldeia de indios gameJlas, provida

lyrejas.-Tem duas igrejas, uma que sen'e ele matriz, e de parochó ou missionario em 2 de julho de 1757 até o dia
outra dedicada a S. Sebastião, ambas de taipa. 5 de agosto do mesmo anno, em que abi foi o governa-

Arequerimento do alferes Raimundo Antonio da Cunha, dor Gonçalo Pereira Lobato e Souza em companhia de va
abi morador, concedeu o vigario capitular e mestre escola rias pessoas, e em presença do padre jesuita José Vellez
odr. João de nastos de Oliveira pela sua provisão de 23 Vidigal, que ahi residia, declarou que conforme o alvará
dc fel'ereiro de 18·18 licença para erigir-se ahi uma capella com força de lei com a data de 7 de junho de 1755 remo
com a invocação de N. S. da Conceição. via os regulares da administração temporal d'eJla, restituia

FO!lfes.-Tem quatro fontes: Olho d'agua, que suppre a aos indios a liberdade de snas pessoas, e ele.vava esta al
villn d'agua pota\ el, fl.l(.rit irana PÇlra a lavagem da roupa, deia á catbegoria de lugar com a mesma denom inação.
emai duas onele os animaes vão beber. SOl1be o governador não haverem terras algulI).as per-

Divide-se em dois districtos, tenrlo o primeiro -18 quar- tencentes á dita aldeia, por se achar dentro das terras dos
leirôes, e o segundo n, e n'este existe a povoação do Bre- religiosos da companhia de Jesus, concedidas por datas e
ia de S. Feh'x com algumas casas de palha, poucas de te- sesmarias, alem d'qutros titulos antecedentes, pelo gover
lha, e uma capeJlinha. nador d'este Estado Francisco CoêllJO de Carvalllo em 16

Canta mu itas casas de seccos e molbados, algumas ten- de dezembro de i 627, as quaes foram demarcadas e tom~

~as de varios omcios e artes, engenhos para o fabrico da badas havia pouco tempo pelo ouvidor Mathias da Siha
cachaça e rapadura, alguns c.riadores de gado, e muitos la- Freitas em virtude da provisão de i3 de março de 1729,.
l'radares de arroz, algodão e mandióca. pela qual constituio-o sua magestade Juiz do tombo de to-

nJunicipio.-Esta freguezia é tambem um dos municipios das as terras d estes padres, como tudo lhe constou dos
da comarca de {;axias. autos do mesmo tombo, apresentados pelo dito ouvidor.

Populaçào.-Livre, cm i860, 5,580, ,escrava t,õOO. Não obstante isto, não tendo os indios terras proprias
Dentro da ,illa só existem 300 pessoas. para sua cultura, entendeu o governador, que era necessario
S. José da Pa1"'uahiba.-Povoação na adjodicar-lbe qualquer terreno, embora fosse dos padres dá

margem esquerda do rio Parnabiba. Consta de duas ruas, companbia 011 de outras pessoas, sem embargo dos titulas,
bastantes càsas d~ telba, algumas de palba, e promette ra- que ti\essem, e tudo isto em execução da real ordem de
pida crescimento não só pela sua posição fronteira á The- sua magestade de 6 de junho de i755.

I

resina capital da provincia do Piauhy, como tambem por Para este fim mandou chamar á sua presença os louvados
ser cercada de muitos engenhos d'assucar, e torna-se as- seguintes: João Ferreira Andiroba, Tbeodoro Amado Annes,
sim 11m ponto commercial. Tbeodosio da Silva, e Fraucisco Xavier Corrêa, os quaes,

Pela lei provincial na 386 de 30 de junho de i855 foi sob o juramento dos santos evangelbos, pedia que marcas
elcvada á cathegoria de villa por transfereocia, que para sem terras, quanto bastassem não só para subsistencia dos
ahi se fez da de S. José dos Mattões, o que não teve exe- actuaes índios, como tambem para a de cem casaes, que pre·
cução por não haverem etlificios para ~essões da camara, tendia introduzir n'este lugar.
do jury e para cadeia, e nem um templo a pesar do,s ex- Os louvados (oram mais longe do que lhes fôra pedido,
forças, que para isso empregou o dr. Eduardo Olympio pois marcaram terras para a subsistencia de 200 casaes du-
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rante um seculo, como se \'e no termo la\Tado pelo escrivão p:Jdre Aureliano Antonio Nina, :Jté às alturas do mesmo rio
Bernardo Marques de Maltas no dia, mez e anno da crea- Flores, terá 21~ leguas. A largura pelo lado de L não se
ção d.) lugar. páde calcular, pOI' ,ser territorio inbabitado, servindo de

Presentemente esta capella é filial de S. José do Lugar rala o rio Flores, e pelo de O partinl10 da fazenda Lago.
dos Indios, e está na parte oriental da dita freguezia. verde ao engenho lpixunassú,- tem Õ legoas: todo o mais

É tradicção corrente que em seus principios tivera ricas terreno são mattas desbabitadas. É de notar que a maior
alfaias, \'as,OS e adornos de ouro e pr:Jta, offerecidos pelos parte do territorio está despovoado, achanl1o-se a popula·
fieis que ati i vin bam em devota' romaria. ção dessiminada por todo elle.

E tão verdade é que em '!(5 de junho de -182õ o vigario A bondade dos terrenos d'este termo tem attra~ido para
geral José Constantino Gomes de Castro nomeo,u ao revd. abi muitos lavradore.s, m:Js infelizmente a villa não tem li
padre José João Beckman e Call1as «para proceder a inven- do augmento algum.
tario da prata, movei", e mais cousas, que fossem do uso N'uma correspondeocia d'esta villa, publicada no Paíz,6
cl'esta igreja, á vista da má arrecadação das suas alfaias. D com data de 26 de maio de 1868 se diz:

Tudo isto desappareceu por occasião da balaiada em <e]'e'rras-Não temos terras para patrimonio d'esla \'illa,
f839. o que é realmente b:Jstante sensivel aos que vivem de seus

1I0je a~ alfaias, a capelIa, e a casa dos romeiros estão, braços pela lavou-ra. lIa tres annos que estão prÍ\ados d'es
pelo seu lamentavel estado, implorando a caridade dos de- te meio de vida, sem que se tenha seriamente olhado para
votos para que de lodo não se destruam. o mal que vai causando. Este mal, e a crise monetaria que

Diz Chatealbbriand-O viajante que visita um paiz deve estamos atravessando, é motivo bastante para o desanimo,
ter presentes as soas tradicções, e por isso \'amos narrar uma a ponto de já se achar um pouco resumido o pessoal cJ'ella.
lenda, que o povo conta. A capella edificada ultimamente alli, no lugar-Machado,

Corre como certo, que outr'ora um navio f1ortuguez, que -a expensas do vigario encommendado padre Manoel Ri·
demandava o nosso porto, enganando-se na barra, fôra ter beiro de Macedo Camara e Motta e dos seus parochianos,
á babia de S. José, e quando a tripolação assustada o via foi benta pelo dito padre a 30 de junho de 1865: o bispo
em perigo hou\'e uma voz, que cbeia de fé invocou a pro- diocesano confirmou a erecção da capell:J por provisão de
tecção de S. José, e immediatamente uma onda livrou o na- 9 de maio de 1865, por ter sido feita sen-i previa licença
\'io dos terriveis baixios, que abi se encontr<lm. episcopal. Essa cnpella serve de matriz da freguezia do AI·

Passados moitas annos regressou de Portugal o capitão to-Mearim.
r]'este navio trazendo a imagem do Santo, levantou em frente As despezas e varias olIertas importaram em 7:678~062.

da bahia, onde se deu o milagre, modesta ermida, em que Este padre ahi residia por espaço de 6 annos. Foi inean·
a collocou. savel em seu zelo e dedicação para com esta igreja.

Os habitantes da capital, desejosos de possuirem tão lin- Agenciou entre os seus parocbianos um:J subscripção no
da imagem, al~a noite e às occultas, a removeram para a valor de 4:704al43 reis, e que despendeu com a termina·
malriz, e no dia seguinte com grande, pasmo desappareceu ção das obras, e o resto empregou mandando encarnara
o Santo e abrigou-se em sua capellinha. domar as imagens de S. Luiz Gonzaga, de N. do Rosario,

Novo roubo fizeram, e dando-se tambem da parte-da ima- e de Santa Filomena, na acquisição de um vaso de prata
gem igllé\1 procedimento, abi a deixaram visto que tal era o dourada para o sacrario, de tres vasos com. caixa de prata
seu desejo. para os santos oleos, de um calice com patena, colhel'inha

S. Luiz Gonzaga no ALTO ·lIJEARI~J.-F1'egue- de prata dourada, de uma rica estolla parocbi~l bordada a
zia, vitla e let'mo. oiro fino, de ricos paramentos vindos do Porto, de uma

F1'egue:ia.-Á margem direit.a do rio Mearim está uma umbella, de uma bellissima cnstodia de prata; etc., etc., ao·
- peqnena sitnação, wmposta de poucas casas de telha, e al- crescentando de SUi;l bolsa o qoe faltou para essas despezas,
gamas de palha na lat. merid. de 40 8'. que imporlllram em 6:678~062 reis, como se lê no Pai:

Pela lei provincial n. 196 de 29 de agosto de 18H foi ,jornal, n. 4.7 de '1867.
ahi crearla a freguezia de S. Luiz Gonzaga, depois ele\'ada Não ha elogios, que sejam demasiados aos parocbos, que
á cathegoria de \'illa por outra lei n. 349 de 12 de junho promovem subscripçõe' parn constrncç'ão e reparos de igre·
de '18õ4. e ultimamente transferida para o lugar A1achado jas, ou para outros fins igualmente piedosos.
em virtude da lei provincial n. 48õ de 21 de junho de Entre os d'asses benemcritos vigarios de\'e Ser regista·
1854. do sem c1uvid:J alguma e com mnitajustlçao nornedorvm.

O territorio d'esta freguezia pelo lado do N est'í illimita- Camarn Malta, e agora com muito' m:Jis razão, porque resi·
do, por constar de mattas desertas; pelo do S contina com de hoje em Purtugal por cansa dos sens padecimentos, de
a freguezi:J de N. S. das Dôr'es do ltapecurú-mirim e N. S. monstrando-se assim que nunca são esquecidas as boas ae
da Conc~ic.ão e Piedade do Coroatá; pelo de L com a fre- ções.
gnezia da Barra do Corda, e pelo de Ocorri a freguezia de N. Diz aihda a mesma correspondencia:
S. de Nazareth do Baixo-l\Iearim. O comprimento pelo lado «jJlaf.oriz.-O deleixo tem deixado progredir II ruiDa do
110 N, partindo do engenbo lpixunassú, propriedade do dr. editicio da nossa,matriz por ter a fabrica da mesma sllffiei'
Alexandre Tbeopbil'o de Caf\'alho Leal, ao rio Flores, e pelo ente sornrna para esses reparos, portanto, merece-nos oen·
lado do S partindo da fazenda La,qo-vel'de, dos berdeiros do sura o verdadeiro côlpado."9 '
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Tem uma cadeira de primeiras leUra. creada para meni-' Em 6 de llezcmbro de 1783 deo o fundador para patl'i.
110 , e ontra para meninas por lei proYincial n. 379 ue 30 moqio «om quarto, que sén'ia d'escl'iptorio nas casas da nHl

rlo junho de '1855, um delegado da instrucção pllblica, um rio Desferro, onde morava» por uma escriptora publica pas
commissario vaccinador, e um delegado tle policia. sada pelo tabelião Manoel Jacintho de Mendonça em prcsen-

Existem moita perto algumas tribos de imiios Carau:.és, ça das teslemoohils Felippe Luiz do O' Campello e Antonio
Pobeges, l'ymbirus; porem mansas, c li colonia Leopoldina da Silva Gatinuo. .
no lagar chamado Maflà{). Esta ca~a ain la existe, na nta da palma, onde mora o

Povoar/os.-Os principaes são Capctlu, Vil/a-velha, La- SI'. Fran(;isco de Assis, defronte tlo predio, que foi do fal-
fiem do C'urra! e Conceição. . lecido s/'. Antonio Nogueira de Sousa.

Apobresa facilmente se alimenta, pois no rio, igar[lpés e O padr~ dr. Francisco Matabosqne, como viga rio capitu-
lagos encontra moita peixe. lar, 'por despacho de U. de julho de 17R4. mandou proce-

Estatistica.-·Popolação em 'J 866. Em seu importante der ii uvaliação do referido qoarto, e n'este ponto acabão
,'elatorio tí a'sembléa provindal disse o sr. Cruz Machado, os auctos, qoe ternos á vista. •
que na Yillü apenas existiam Hl pessoas li\Tes e 10 cscr~- Em 'J 789 Pedro da Cunba falleceo com 80 annos d'ida
\'os. de, e foi soo corpo sepoltado no con\'ento de Santo Anto-

Em 1860 dizem-nos, que em conseqnollcia ua affioencia oio, ficando a mesma obra ao cuidado e zelo do outro fon-
ilelurradores para ahi a população era a seguinte: dador até <'t conclosão das soas paredes, telbado e torre,

Lirres 2,DOO, escravos 4.,500. no qoe c1espendeo para mais de 14· coo.tos do reis.
~o porto tl'csta villa fondeoo pela primeira "ez: um bar- Decorrerão-se algons annos até qlle em sessão de 25 tIe

CD êl \'apor o-Commercio-no dia 2't· de abril de 1869 pe- fevereiro de 1793 deliberou a Mefa da Santa Casa da Mi
las lJ J/~ horas da tarde, conllozido pelo seu incansavel cons- sericordia, qoe se fizesse uma nova Igreja para a mesma
ll'uctor e domno o sr. J. E. Portal. Confraria, visto não ser soillciente a que se estava eelifi-

Sahio este vaporziobo da capital no dia 13, esteve enca- cando sobre as ruínas da IgreJa velha.
Iilado e em sccco dois dias no logar Telha abaixo da vilta Esse templo era situado no largo de Pa!aeio, defl'onte
rio Ara1'Y. da caSJ, que tem este nome, e místico a elLe IJavia o TIJe-

É para l:lmcntar-se, quea falta de meios peclloiarios inter- atro'tambem em terreno da Santa Casa, e o cemiterio nos
rompesse essa navegação, e que a companbia fluvial, dis- fundos da igr(~ja para a rua de Nazareth, sendo este terre
pondo ele muito mai' recur.:os e ue grandes subven!!ões po avaliado Dor 2:600,000 reis no arlOo de ·1795.
dos cofres provinciaes, nflo tenha ba mais ~empo explorado Accorclaram os mesarios, que se demolisse a obra feita,
êssa linha tão proyeitosa para ella e [Jara os habitantes 0(1& e com os materiaes em estado de senil' se edificasse no
margens do rio i\1carim. va igroja em um terreno .na 1'ua rio Sol, para es e fim do-
S. Paconlio do affoga.-Pequ~nopovoa- ado por _otonio de Lemos Coelbo, e quando não fosse

do em terras pertencentes a N. S. elas Mercê::;, tlistante dua soilll:,iente se comprasse alguma casa. ou chão ele menor va
millJas tio lJorfo da Guúan'a, no município de _najatuba. lar, místico ao mesmo.
S. Pantaleão (igl'8ja) tle).-Entl'e os bens da Procedeo-se depois ao plano e orçamento das obras pa-

Santa Ca a tia Mi ericorelia avulta por certo esta 19l'cja, ml- ra serem em[}m arrematadas em praça poblica e segundo
gal'mente conhecida pelo titulo do presell.te artigo. _ a~ condições impostas.

Pantaleão Hodrignes de Castro e Pedro da ~onha, na tu- Em -l i82 jâ apparece no livro das despezas a yerba tle
mes d'esta capital, lançarão a primeira pedra para a fonda- «Obras da nova igreja na rua cio Sol-lOi~560 rs.»
ção d'oma igreja, consagrada a S. Jose da ciélade, no llia Continuava a obra ainda, qoando em !i, de maio ele 1793
15 de junho ue 1.8iO, assistindo a esta ceJ'cmonia o rvtll. e por cscriptnrô de ·I~. de jnlbo do mesmo ,moo o referido
padre dr. João Doarte ·da Costa, governador do bispado e Panta.leão e o seu filbo Manoel Rodrignes de Castro, caval
~ilantre tia catbedral. leiro da ordem de Cbristo e tenente-coronel do regimento

Acreditamos, que foi esta obra abandonada, porqHe em 4· de pedevtres «fizeram doação ela igreja, que estavam con
de ootllbro de '1782 o dito governador do bispado mandou clnindo, á Santa Casa da Mizerit.:ordia, para n'ella e seu te/"
auetoal', e com vista ao promotor, nm requerimento «em ritorio e tabelecer a soa casa e bospital com a in\'ocayão ue
que o mestre Pantaleão Hodriguos ele Castro pedia licença S. José dá Mizel'icordia, e offel'ecerall\ tambem a imagem
para erigir uma capella na rua, nova de SlW/(t Rita com a do mesmo Santo, que se acha collocada em seu altar-mó"
inl'ocação do glorioso São José.» com a condicção ele serem' elles doadores sepultado nil

Tl'es di[ls depois foi feita a vest.oria no lugar intlicado pa- mesma igreja.»
13 tal fim, achando-se presentes o governador do bispado, Por essa escriptllra pagou a Santa Casa 'J~280 reis.
oe cri\'ão da camara ecclesíastica conego José Bernardes da Resolveu logo a irmandade, por acordam da mesa de 25
Fonseca, e o. referido Mestre Pantaleão Rodrignes. ele fevereiro e 29 de jolho do mesmo anno, abandonar a

Foi o logar escolhido-julgado «sufJ1ciente, decente e ca- igreja do largo de Palacio e as obras, que estava constrn
paz pelo seo terreno e extensão para n elle se fazer a cu- inllo na da 'flUt do Sol, perdendo grande parte dos mate
pella, e por não ser o 1[lgar ermo e deserto, pois tinba al-. riaes já comprados o os jornaes pagos na importancia ele
Il\Imas casas na mesma esqn ina da rua, a qoal no seu CUITI- reis LOMj~!)3~.

primento jà estava bastante po\"oada.» Convergiram emfim todos os exforços da me a rara a con-
Olec. Vt. 1-64.
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clusão da igreja rlo:lda, e conhecendo qne não tinha um lar- 1826 foi pela meza resolvida a trasladação dos selJs ossos
go sofficiente para a eoncorrencia d~ povo nas festiridades para a eapella-mór de sua igreja, o que somente se reali·
annllaes deliberoo, em sessão de 29 de julho de 1793, a sou em nO\'embro de ,1830.
compra ue urna parte do terreno fronteiro á dita igreja, e Até o referido dia H) de março com obras da igreja li·
n'esse mesmo dia entregoll-se a Antonio do Lemos Coelho nbil a meza despendido 26:'J 93a781 reis.
o t~rreno, qoe havia df:lado na 1'ua do Sol, visto não se ter A pedido da camara municipal servia de qoartel ue S.
veriticado o fim da doação. Jorge, e d'alli saliia annualmente, para a procissão de Gor·

Foi esse t\'lrreno, com destino para a formação do largo, pus Clu'isti, com toda a decen~ia, explendoI' e ostentação.
doado por Gabriel Raimundo Lapemberg, seus irmãos e 0& primeiros ornamentos e sinos, que teye, foram doa·
Bernardo Pereira de Berredo,-de qoe se passou a respecti- dos pelo brigadeiro José Gonçalves da Silva :~em i833
va eseriptora, como consta da acta das secções de 7 de fe· compron-se o sino grande ao viga rio de Alcantara, e em
rereil'o e 6 de março de '1836: 1864 foram todos concertados em Portugal,_ e n'este mes·

Para augmento da igreja foi em 10, de maio de '17Dq· con- mo anno achando-se a ig[eja muito arruinada soffreo taes
cedido pela Cam(lrll mon1(;ipal ootro terreno nos fllndos d'es- concertos, qoe ficou como reconstruida.
te templo, com 4.·3 braças de frente para a n/·a dos Reme· No espelho de madeira, por cima das doas folhas da por·
dias ou do Passeio, olhando para L, e 24· brllças·por um tn principal d'esta igreja, acha-se gravada em dois circulas
dos lados a rumo de O" e com lettras de alto relevo está inscripção «8. Jose da cio

Requereo tambem a mezn ao revm. bispo diocesano di- daue, prot')ctor ela Santa Casa ça lVJizericordia.»
zendo qlle em razão destes novos projectos «pretendia Apparece n'esse anilo no inventario esta igroja represen·
deixar o chão, onde es~va a velha igreja, qlle cabio, e is- tando o cllpital de Hi:OOOaOQO rs.
to para llZO profano, e assim reqoeria a graça de mandar As Sllas despezas n'esse mesmo tempo importaram em
profanar o dito lugar, e conceder as licenças necessarias a ,1 :503aI 20 reis ..
tal fim.» O pessoal da igreja ela Santa Casa da lVJizericol'dia e ue s~o

Em 27 de ontobro de -1804.. despachou o bispo, e em 5 cemiterio compõe-se de om capellão, um sachristão, um si·
do mez segllinte ordenou o vigario geral ao Cllril da Sé o neiro. e qoatro coveiros, os quaE>s se occopam sem II me·
padre José João Beckman e Caldas, que com o escrivão da nor distração de seos cargos, marcados no compromisso e
camaN ecclesiastica procedesse á profanação mandando la· no regulamento de 9 cle novembro de '1845 e i5 de ou·
vrar os termos e anctos necessarios, declarando-se n'elle o tobl'O de '1855~, accomulando o capellão as fonc.ções de ado
estado ruinoso em que estllvaa igl'eja, as callsas occasio- ministrador cio cerni teria.
naes cI'esta destruição. e a utilidade uo presente acto para .0 seniço do culto divino por conta da santa casa da Mise·
a Santa Casa, s'endo porem trasladados os ossos dos que ricordia se ha resomido a missas resatlas por alma do bem·
foram ahi sepultados para o cemiterio, igreja 00 cnpelln, que feitor Manoel José Correa ele Sooza na madrugada de do·
havia de uesignar. mingos e dias santificados, na forma ele uma das soas di.·

Este terreno, e o em que estavam o cemiterio e o tbea- posições testamentaria e celebradas pelo capei Ião mediano
Lro, avaliados por 4:7504$000 reis, foram por acordão da te a paga de 100aOOO reis por allOO, com autbori ação da
mesa de 9 de fevereiro de 181;) postos em praça, e arre- meza .administrativa, e por se não haver encontrado sacer
matados pela quantia de 4:000aOOO reis pelo eidadão Ma- dote, qoe d'ella se qoizesse incumbir, ainda se não pODde
theos Garcia, ficando esse dinheiro em seu poder vencen- restabelecer a missa conventual, de qlle tracta o regolamen·
do joros desde j o de janéiro ele 1817. to de 9 de novembro de '18/i5.

Não tendo satisfeito pontualmente as condições :J que se S. Paulo (ilha de).-Com 3 kilometros de exlen
sugeitoo, appareceram embaraços por soa morte, e perda- são e formosa perspectivn; jaz abaixo da foz do Longá, POli'

ando a mesa asna viuva e tilbos parte d'estil divida. fiCOll co mais dQ 2 kilometros.
reL1uzida a 13:'195aõ87, pelo que se obrigou á Santa Casa S. Pedro.-Fazenda á margem do rio Parnahy·
o brigadeiro Manoel Telles da Silva Lobo, que afinal eom- ba, ao N E da embocadura do sllngradouro da lagôa de Sal/'
prou as casas, ahi existentes, e edificou a actual, boje per- to Agostinho.
tencente ao dr. João Caetano Lisboa. Sel've de limite á freguezia de Arayoses com il de S. Ber·

Em qoanto se passavam estes e outros acontecimentos nardo.
progrediam as obras da nQ.va igreja até qlle em 10 de mar- Esta fazenda dista da barra de Canarias 118 kilometros:
ço de 18'17 fez-se a solemnidade da benção da igreja, a ,17 sendo 39 até á barra do Longá, 38 á bocca do Igaraçu e
COIlOCOll-se em seu altnr a imagem do glorioso patriarcha 4j ao mar, passando pelll costa da ilha de Batatas.
S. José, e a 19 celebroo-se a festividade a que é obrigada S. Pedro de Alcantara.-Na povoação
a meza, e de entã~ para cá principiou a funccionar com re· d'este nome, no sitio denominado Tocantin.s, foi permitli·
gularidade. _ da, pela provisão de 29 de abril de 1817 do vigario capi·

Já não foram infelizmente presenciados estes antos pelo tular e mestre escola o dr. João de Bastos de Oliveira, a
seu piedoso instituidor, pois qoe qoando contava 77 annos edificação _d'uma capella, dediçada a Santo Antonio, com a
d'idade falleüeo.e foi sepultado na capella de N. S. da Pie- clausola de apresentar o impetrante escriptora de patrimo·
dade, no convento do Carmo, por não se porlor ainda en- nio de 50 novilhas, situadas em mei!:! legua do terra, como
terrar na igreja de S, José, porem no dia 6 de agosto de dizia pretender constituir.
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S. Roque.-PeqlJeno po.voado perlent:r.nte a vil- cultivaI-as, sente-se ahi a falta de generos especialmente de
la de Anajátuba. primeira necessidade.

S. Thiago. -Povoação e igãrapé, que desagua no Apenas existe um corpo de malto talvez de 700 braças,
rio Mearim pela .direita, distante uma legoa ela villa da Vic- porem o maLto é baixo, as terras são de taboleiro, e onde
toria. é impossi vel encontrar-se um só pãu, qne sirva para es

Aqui ha um redomoinho d'agua, mui pel'Ígoso ás canoas teio.
pequenas: tem ele fundo 35 palmos. Está dividiela em dois districtos de paz, e conta duas
S. Thiago .-Vide Capella de S. niago-lIJaiof. subdelegacias de policia, uma delegacia de instrucção publi
S. Vicente Ferrer (de Cajapió,)-Fregue- ca, um commissario vaccinador, uma cadeira de primeiras

zia pertencente ao municipio de S. Bento da comarca de lettras para o sexo masculino.
Alcantara. Possue algumas casas de n€go~io de seccos e molbados,

Como fosse dividida para formar ii de S. Bellto de l1a- rarios engeühos para o fabrico de assucar, mel, rapadura e
rUl'iluba tem presenlemente' 7 legoas de comprimento e 3 aguardente.
de largura pouco mais ou menos, confina ao N com a villa Planta·se aqui algodão, milho, feijãO, e pouco arroz.
de S. Bento, ao sul e ao poente com o termo oe Vianna e A industria criadora é exercida .por muitos possuidores,
I'illa do Pinheiro pelas cabeceiras dos campos de Pericu- de fazendas de gado vaccum e ba campos pl'oprios para esta
man, e a leste com a blllJia de S. ~Jal'cos, tendo em sua criação. .
frente a ilba dos Carangueijos. Algumas canôas fazem a sua navegação.

Foi erecta pela provisão regia de7 de no\'embro de '180õ, Sé ACTUAL (Collegz'o de N. S. da Luz, Sé ou Cathe-'
ed'aili elevada á catLJegoria de villa peln lei provincial n. rlral).- Não precisaremos com certesa a' epocha, em qne
432 do 27 de agosto de -18M. depois extincta pela lei n. ella foi edificada, ,porem sabemos, que é o segundo templo
625 de 27 de setembro cll3 186-1, ,e actualmente restiJbele- construido n'esse mesmo lugar pelos jesuitas, podeni1o com
doa pela lei provincial n. 678 de 1° ele junho rle '1864. tudo dizer-se, e sem engano, que a primeira não passou do

Pela lei provincial de 31 de maio de '1860 foi dividida simples capellinba feita ás carreiras para.a celebração dos
cm 2 di trictos. comprebendendo o primeiro toelo o terri- offieios di"inos quando aqui cbegar,lm os primeirosjesuitas
torio, que pertencia ao terceiro tlistricto de S. Bento, o como \'ilIllOS provar.
qual será a cabeça d'este novo districto, e o segundo toda O padre Jacintbo de Carvalbo, da companhia de Jesus,
aparte, que pertencia á cidade de Vianna, tendo paI' cabe- visitador geral dos collegios e missões ela mesma compa
ça o lugar chamado Jabutituba. nhia, dirigindo-se á camara mostróu por documentos «a

Oseu terreno é 15aixll, plano e regado por SJois igarapés. ampla concessão que foram senidos fazer a este collegio
que a cortam, havenuo entre um e outro granues mangue.s os camaristas antecessores d'ella, pal'a melbor comruodicla
epequenas lagôas, em cujas margens ba abunrlancia d aves ele da nova t'yreja, que se tinha fabl'icado, e agora para
aquatica . Nas seccas rigorosas es .as I~gôas transformam-se melhor segurança d'ella era preciso formarem-se uns arcos
em alidns. ou columnas de pilares eom um pedaço de parede pela ban-

E tes igarapés formados pel(ls aguas elo mar são o Caja- da da porta traves a ela parte da rua para obre elles se le
pio, proprio para a na vegaç50 de canôas grandes, e o Pa- van tal' uma varanda, que d8via elar serventia para as tribu
ropenr/iba navegavel somente por igarités. oas da igreja, e para isto· pedio as necessarias licenças.»

Exi tem lamlJem a O os lagos dos fi'ttgidos, que é o (Sem data).
maior, e os elá Enseada funda, fI1aq·aL'il!lCt. iJlorambo: no O primeiro docunJento é um re.querimento (lo padre rei
cenlro para os lados de Cajapiu, o do Peire, e perto de tor do collegio Sebastião Pires elizendo «que estava dispo 
Cajapió muitos pequenos dos quae§ apenas merece ser men- to com o favor ele Deos a fazer a nova igreja, e pOl' i o
donado o elo {)a7Jào. IPeelia licença para le antar o mllro á face ela rlla para o que

Todos fornecem grande quantidade de peixe, principal- necessitava alargar-so para fóra etc. etc.» -Deu licença a -
mente curinUtlá, pimpema e acaTá. camara em '10 de julbo de ,)(387.

Dizem uns, que seria mais bem collocada esta freguezia O segundo documento é um requerimento, eru que o pa-
no povonelo de Cajapió, á margem do igarapé d'este nome, dre reitor Francisl:o Velloso dizia querer fazer Llma igreja
porque offerece bom porto sempre em cooJmunicação com nova «por ser a gtte tinha de presente muito limitada pelo
acapital, e mais fartura tanto que nilS beiras dó campo mo- muito povo, que havia crescido, que muitas vezes 'cbegava
ram as pessoas pobres, e no centro os fazendeiros. a mór parte da gente, qu'e assistia aos oflicios divinos a fi-

A[irmam outros, e com mais razão, que e justamente o cal' fóra e pela sacristia, e os que entravam, estavam tão
contrario, porque havendo entre Per,1jassú e a beir'a do apertados que se arogayam sem baver qua 'i distincção entre.
Jnan9~le um verdadeiro arcbipelago constante de muita bomens e mulberes, que era grande indecencia e por evitaI'
ilhas desde o AJangue secco até Ararul1a. não servem eJlas esses incemmodos, deixávam muitos de ir á igreja» e por
para a agricultura e tam somente para. a criavão de gado isso pedia «licença para occupar parte da rua, que estava
raCCllfll. . contigua ao seu convento.»

As terras proximas ao porLo pertencem ao convento de Mandoll a camara em 20 de abril de -1672 que informa -
N, S. das Mercés e estão arrendada)' ou aforadas a pessoas se o seu procurador, o que este fez favoravelmente no dia
pobres por preços insignificantes, e por isso não podendo seguinte; depois de ouvir os dois procuradores do povo
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Gaspar Fernandes da Fonseca, e André COl'deiro, que as- rey. bispo a (enniIío da meza episcõpal do collegio de N. S.
signou de cruz 1J01" ncia saber esc'revet·, e então depois a da Luz com a sua igreja, sacbristia, ornamentos' e alfaias a
camara del1 as necessarias licenças n'esse mesmo dia. ella pertencentes para servir de palacio aos prelados, de se-

Acamara de(jrioc1o ao padre Jacintho mandou fazer a "is- minario e ratbedral. II

toria em '16 de janeiro de 1726. Quando houve esta lJniTIo o orago do collegio já era ue
O procurador, o escrivão da camara e o arrnmador da N. S. da Boa l\lorte.

cidade dando conta ela sna commissão no dia seguinte, dis- Effectuou-se a mndança da Sé para aqui em 17 d.e janej·
seram ter o terreno pedido 23 braças, 6 palmos e tres de- 1'0 cll~ 1762, desaparecendo assim o seu antigo nome.
dos de compriment.o e de largura duas braças e meia pou- Em '1827, sede vacante, sendo Vigario capitular o cone
co mais ou menos. go José Con tamino fizeram-se grandes despezas com obras

A camara deu e:,se terreno em 28 de jllnbo de 1726, do n'e8ta igréja, e principalmente com os reparos da sachris
qual tomou posse o padre prlJcoraelor Antonio Rodrigues tia que serye de capclla dos pontifir,aes.
em -lO do mez seguinte, como attestou o tabellião t.lo pouli- Em 22 de setembro de 1828 foi av'aliada em .
CD, judicial e notas Manoel da Silva e Castro. 244.:67~a800.

Foram progredindo as obras com a actividade dos jesui- No tempo do exm. r. d. Manoel Joaquim da Silveira
tas, trabalho dos indios, e o obulo dos fieis. necessitou est~ igreja de concertos, pelo que foi o Cabido,

.Já estavam muito adiantadas, quando o padre Diogo Igna- elepois de completas á tarde, mutlado para a igreja de '.
cio Xavier, reitor do mesmo collegio, requereu á camara S. do Rosario a !) (le setembro ele '1851, e outra ye7. recu
mais qiJatro palmos de largnra da rua, junto a noya igreja Ibeo-se ii soa ilabitaç,ão na quinta feira, vespera da procissão
«para dar principio á consLrucção da ton:e, com fl'ontespi- do Sr. dos Passos, depois de Nôa a 9 de março de 18tH,
cio 01 bando para o sul, e correr a via sacra de oeste para tendo tido Ingar pela manhã a ceremonia relíglo i.I ria can-
leste.»' ciliação.

Disse que esperav:l não bouvesse diJIiculdade alguma, Na administração do exrn. sr. d. Luiz da Conceição.Sa-
como nunca tiverllffi os camaristas, eus predecessores, raiva, no anno de '1869, foi assoalllauo todo este vasto tcm
«visto. ser para ornato do templo de Deos, da cidade, e do [110, e feito o encanamento para luz de g-az bydrogenio, e
bem publico pela conveniencia de abi haver um relogio, de colocados bonitos can4ieiros, o que lhe imprimia maiO!'
que muito carecia a cídade desde soa fundacão. u commodidade e 'beIlBza.

Terminou lembrando a utilidade, que provinba ú cidade Para conseguir cste resultado muito loctoo s. exc. reI".
de serem as «torres forte. uns como redõctos, nos .quaes cõm a m~\ vontade de dois presidentes. que Dão quizeram
se fortificam os povos contra inimigos, e como necessaria- fazer e.IT0ctivo o pagamento da quantia, CJuo mandou dar o
meute ba de haycr numero de sinos e grandes, por arbi- exUlo sr, dr. l\Janoul JanSBm Ferreira, qLlando esteve na ad·
trio 40 mestre da obra, é que solicitava esse terreno.)) ministração da [lro\'incia, o qoe foi porem realisado pelo

Em ,17 de setembro de· '1737 acamara defirinuo a pre- exm. sr. dr. José da Silva Maia.
tenção o impoz a obrigação do .relogio, qoe elles orferecc- Existe ainda porem muito estragado, um orgão, que di·
ram.) zem seI' doJcmpo dos Jesuitas.

Possnia este collegio uma li\Taria maior de 3,000 volu- A exforços do conego José Gonçalves da Sil\"a, como Uij-
mes de livros escolhidos e estima\'eis de toda' as s~iencias putado provincial, foi cOITI[H'ac1o o actual orgão, que foi lo
e faculdades como em ,Iode dezembro de 1760 disse o go- callo pela primeira vez na t:lrde de 21 de março de ,1866
\'Brnaclor Gonçalo Pereira LobaLo/ e Souza ao ministro (l'.es- por occasião do Te-Deu01, mandado celebrar pelos capel
tado Francisco Xavier de Mendonça Furtado, e terminou lTIes da Sé em commemoração t.la Bntrada pontifical do ve
pedindo «determinações á respeito da disposição c1'est~ nerando [ll'elado diocesano d. frei Loiz da Conceição Sarai
quantidade de veos sequestrados aos jesuítas, pois seria las- V:l emigoal dia uo anno de '1862..
tima vêl-os arruinados, pois o clima e a terra Ibes não por- O aspecto magestoso deste vasto edificio desperta o an-
mitia duraQão sem haver uso d'elles.ll tendimento e o faz profundamente pensar.

Depois do banimento e proscripção dos jesuitas cm '1759, Os grandes ohjectos, diz um escriptor francez, inspiram
por carta regia de 11 de junho de 1761 foi concedido este ~elllpre em nossa alma pensamentos sublimes, e ideias per
collegio para residencia dos bispos seminClll'io, livran'a, e feitamente claras e positivas, que não tem, para assim ui
sé mandando-se u_nir tudo isto á m.esa episcopal, e fazen- zer, sentido determinado, mas que contemplando-o, senti
do-se as necessarias divisões pelos bens do sequestro. mo-nos arrebat.ados n'aquelle enlevamento sem calculo e

O governador Joaquim de Mcllo e Povoas por portaria nem fim, que costuma levar a alma para muito longe.
de 27 de outubro de '1761 ordenou ao dezembargador, Sé ANTIGA.-A noticia mais antiga, que temos da pri
ouvidor geral, Francisco Martins da Silya, como Juiz do moira Sé é a seguinte:
sequestro, a entrega de tudo isto ao bis[Jo. diocesano. «O senado da camara em 26 de junbo do i 713 infor·

Foi cumprida esta ordem, apoz inventario, em 12.dc no- mando um requerimento do padre vigario da igreja m.a/rh
"embro do dito anno. ela Çf(J Ignacio Rodrigues de Tavora disse, que quando cbe·

Comtudo o referido governador já em 30 de outubro ba- gou a este Estado o i O bispo, que foi em 1679, mandou
via partecipado ao ministro Francisco Xavier dq Mendonça S. M. á Sé d'esta cidade os ornamentos necessarios para a
Furtado, que em ,irtude das ordens regias fora feita pelo celebração dos divinos oJIicios, os quaes ate o presente não
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se refizeram pela pobreza da terra, c pór isso se achavam Por carta regia de 11 de junho de '1i61 mandou-se pro
incapazes de senil'. D ceder ú demolição da Sé e quando por determinação do go-

Di se tarnb-em que (I quando o senado queria fazer suas vernador Joaquim de Mello e Povoas hia. dar-se execução a
festas e procissões ohtinha o palio e mais paramentos por esta ordem reclamou o bispo a telha, peura e madeira, que
empl'estimo de outras confrarias, que se recusavam com me- tudo lhe pertencia, por se não poder usar destes materiaes
do dos estragos, e por isso informando agora o requeri- para outrQ ediDcio, que não fosse ecclesiastico, por que as
mento.do oito vice-vigario pedia a s. m. a graça de remet- sim o ueterminava o concilio tridentino.
ler para essa igreja 11m pallio com suas varas e todos o:; Não se oppoz a isto o governaJor, mas quei'endo o mes
mais paramentos de frontaes, casulas, almaticas, capas de mo prelado, que elle lhe mandasse tirar· a dita pedra, telha
asperges e o mais necessario á celebração dos omcios di- e madeira, não lhe pareceo tambem justo que essa despe
l'in08, e um ou dois sinos, como tambem de or'denar aos za corresse por conta da fazenda real, ao que' o bispo se
ministros de sua real fazenda a construcção de uma ou du- sugeitou.
as torres para se porem os sinos, como j{l fez S. M. no Pa- Depois do tempo oecessario para se consumirem os cor
rá onde era menor a necessidade e maiores os cabedaes. D pos ali enterrados, prOCede!l-Se á demolição já em -1763, e

No requerimento do vigario se lê parochia e (1'eguesia assim desappareceo com o correr dos annos os vestigios
tle 1\'. S. da Victoria.- Tem a data ele 25 de jllIlIJO de dos jazigos, anele descançam os primeiros habitantes da c.a
m3. pital desta provincia, porque não se sabe onde foi o lugar,

Havia então apenas um campanario, que. o governarlor em que esteye esse templo, embora diga frei Francisco ele
Christovam da Costa Freire, «movido de sua grande pie- de N. S. dos Prazeres, que era na di tancia de 40 passo
dade e zelo mandou fiJzer á sua Gusta reparando Lambem ao S O da porta principal da cathedral actnal.
com bn8t:JOtc clispendio da sua fazenda o frootespicio des- Secre'taria do governo.-Em 2 dé ja-
a igreja-, qne estava yindo abaixo.)) Ibo de 084, o governador José Telles da Silva participou
A Sé elistava da igreja elo collegin LIas padres da compa- para Lisboa, que desde que este Estado se separou do Pará

nhia GO passos pouco mnis ou menos. (Omcio da camara serviu nesLa repartit;Í:Ío um secretario interino com nm of
de 15 de junho ele 17~0.) ficial, «sem ordenado algum, e percebendo simplesmente

Arruinou-se essa igreja matriz ou Sr] a tal ponto, que em os tenues emolumentos, que pelo seu regimento lhes por
30 de maio de 17·18 partecipol1 el-rei ao provedor da fa- teneiam. 'l

zenoa do Estado d .Mamllhão,:i \'ista das informações do Participou Lambem que cbegando o secretario nomeaclo
capitão general Cbristo\'nm da Co La Freire, que tinba resol- por S. M. Joaquim de Miranda Rebello, esteve na repartl
vida em 23 do dito mez e anno, que a Sé rosse feita de ção quasi um anno sem ordenado algum por não haver
nol'o conforme a planta do tenente general engenheiro Cus- quem quizesse tl'abiJlhar gratuitamente, até que o seu ante
lodio Pereira, applicando para essas despczas o producto cessar, pouco antes uelle aqui chegar, chamou para auxiliar
da \'enda de 200 indios, ql1e deviu ser feita em prnça. os trabalhos a Joaquim José Marques Perdigão, ajudante de

Parece que estas ordens nUa foram c.umpridas, porque auxiliares d'um dos terços desta capitania, o qual servia ha
no tempo do governador Gonçalo Pereira Lobato e Souza 6 mezes de ameia I sem ordenado.
estava e sa igreja em misero estado, e segundo as partici- Fez "êr a necessidade que havia de se remunerar e te
pações officiaes, era ele nec8ssidade ou reformai-a ou eri- serviço e pedia mais antro empregado "isto haver muito
gir outra. trabalho.

Em 1750 o cabido fez partir para Lisboa o arcediago Para que Sl1a magestade podesse obrar com justiça, ter-
José dos Heis Moreira afim de representar sobre a grande minou o ofllc.io lembrando «que a subsisLencia n'esta terra
miseria em quo ella estava, por incapaz de celebrar-se ahi era summamente costosa e mais cara <linda nas cousas de
os ameias divinos, achando-se em notavel ruina e toda es- primeira necessidade de que nas outras differentes capita
pecada, pelo que era mui pouco frequentada, bavendo igual- nias do Brazib que os emolumentos «-não passavam de
mente bastante falta de paramentos tanto de pontificaes co- 150t!000 reis pagos por om regimento antiquissimo de que
mo d'altares menores, cl'uma alampada para a capella-lIlôr, nesta secretaria havia uma simples copia.»
que nunca teve, o d'um orgam, havendo em lugilr delle um Lamentou qne o secretario apenas percebesse 24.0aOOO
realejo moita velbà e estragado. • pelo "que elle e sua familia fica"am sngeitos «a I1ma estric-

Desempenhou o arcediago esta comrnissão em 4- de abril ta economia, e sem aquelle tracto, que convinha ao empl'e
do anno seguinte, pedindo_ para a reedificação da nova Sé go bonorifico, que occupava, sendo de mais ol.Jrigado a pa
em nome do cabido llma ajuda de custo, e lembra -a que, gal'- '140~OOO reis por urna casa quando sua magestade para
depois de pagos todos os ecclesiasticos pelo producto dos sua habitação só lhe dá 30~OOO reis.»
disimos, fossem as sobras applicaclas para estas obras em Eis a relação nominal elos secretarios que tem servido na
quanto durassem. administração d'esta provincia:

Sobre este assumpto informou o governador e o pro\'e- Bernardino José Pereira de Castro, 1755.
dor da fazenda real, aquelle em 20 de novembvo de -1757 Joaquim de Mjranda Rebello, em '1782.
eeste em 12 do mesmo mez, sendo este apenas o resulta- Joaquim José Marques, em '1788.
do de tantos trabalhos, d~spezas e mortificações do dito José Maria Teives, em 1-792.
aroediago. Joaquim José Sabino, em 1802.

•
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Sebastião Gomos da Silva Bclfort, em 1822. Teve este assento lugar depois da morte do Bispo d. frei
Padre Pedro Antonio Pereira Pinto do Lago, em 1823. Francisco de São Thingo em 18 de dezembro de 1752.
José Lopes de Lemos, em 1824,. Com o volver cios annos extingllio-se este, pois foi crea·
Manoel Telles da_Sil\'ª Lobo, em 1824.. do outro pela carta regia de 10 de maio de 1805: e com
Antonio Pedro da Costa Ferreira, em 1824. um pequeno .auxilio de 1:200fiOOO reis annuaes decretado
Joaquim Ferreira França, em 1825. pela lei provincial nO 49 ele ~. de agosto de 183i: na parte
Manoel Monteiro de Banas, em 1828. do convento de Santo Antonio, occupada por uma aula lle
Frederico Magno de Abranches; em 1834. primeiras lettras e guarda de policia, e destinada por esta
João Francisco Lisboa, em 1835. . mesma lei para estabeleoimento d'esse seminario, foi elle
Anselmo Francisco Pereti, em'1838. inaugurado na tarde de -17 de abri: ele 1838 pelo bispo
Dr. Domingos José Gonçalves de Magalbães, em 184·0. d'esta diocese el. Maroos Antonio de Souza, sendo presiden·
Dr. Gregorio de Tavares Osorio Maciel da Costa, em 18H. te ela provincia o commendador Vioente Thomaz Pires de
José Pedro de Azevedo Peç.anua, em 1842. Figueiredo Camargo.

. Dr. Caserniro José de Moraes Sarmento, em 1843. O guardião e os reverendos padres elo mesmo convento
Dr. Fernando de Mello Coutinho de Vilhena, em 1843. oederam generosél, voluntaria, e espontaneamente essas ac·
Dr. Manoel Jansen Pereira, em 184·4. commodações para tal fim.

Depois da lei de 2 de setembro ele 184·6: Principiou abi a educação de muitos meninos, principal·
Dr. Carlos Fernando Ribeiro-Tomou posse em 29 de ,outu- mente dos que. se destinavam ávida ecclesiastica.

bro de '18M>' Pela lei provinoial nO 102 de 5 de agosto de '184'1 foram
DI'. ·Candido Memles de Almeida, 30 de abril de 1849. approvados os seus estiltllt.OS, datados em 20 de janeiro ele
Dr. Luiz Antonio Vieira da Silva, 23 de maio d!3 '18M. 1838.
Dr. Franoi.sco Bap,Lista da Cunha Madureira, 29 de julho de Obteve o sen virtuoso e sabio fundador' da assemblea

1857. provincial, que presidia, alem d'essa prestação annual a cri·
Dr. Antonio Alves de Souza Carvalho, 22 de outubro de ação das cadeiras de latim, philosophia e historia, rbetori·

185i. ca e geographia, theologia, moral e dogmatioa.
Dr. Ovidio da Gama Lobo, 29 de outubro de 1859. Um dia predominem, como quasi sempre, o capricho no

Secretaria DA c~mFATUIIA DE PoucIA.-Tem ti- seio do parlamento provincial, e foram supprirnidas pela lei
do até ao presente os seguintes secretarias: n° 282 de 28 de novembro de ,1850 as cadeiras de latim,

O dr. Joaquim da Costa Barradas Junior, que tendo Bido pbilosopbia e /'betorica,
nomeado em '14 ele. março de 1867; tomou posse e entrou Continnaram porem essas cadeiras a funcoionar, sendo
em exercicio em 17 de jnlho do mesmo anno. com muito trabalho regidas gratuitamente pelo dr. Antonio

O dr. Raimundo Augusto de Sá, nometido a 28 de outu- Carneiro Homem de Souto Maior pelo que mereceu moi
bro de 1858, tomou posse e entrou em exercioio em 6 de honrosa menção no relatorio, ,que o oonselbeiro Euzebío
dez.embro do mesmo anno, de Queiroz Coitinbo Matozo da Camara, oomo ministro da

Pedro de Souza Guimarães, nome:ldo por decreto ele 7 justiça, appresentou á assembléa geral.
de julho de '1869, tomou posse e entrou em exercioio no O dr. Antonio Carneiro foi depois nomeiado professor
dia '16 de agosto do mesmo anno. de pbilosopllia moral e raciocir.al, senio por muitos annos,

Se1ninario episcopal DE SANTO ANTONIO. era homem muito de bem, e aônal enlouquecco, percol'J'ia
-No tem'po de dominio dos francezes, 20 frades oapuchos as ruas d'esta cidade em estado digno de compaixão, até
«principiaram um seminario d'importancia, tanto para mo- que Deos condoendo-se e1'ello o tiron deste mundo, onde
ços fri:lncezes como. para indios da terra, para o qual, c1isse- foi tão infeliz.
ram os francezes, baverem olIerecido a rainba regente um Felismente passaram as despezas do seminaria para os
grande auxilio, e o cardeal ele la Yoyeuse uma grande co- cofres geraes, e. o exm. sr. d. Manoel JoaC]l1im da Sill'eirà
pia de dinheiro.» pedia para este estabelecimento de,r. cadeiras do ensino de

Nas lJlemorias lJara a historia elo extincto Estado elo humanidades, theologia e canto gregoriano, as q\laes foram
illaranhào se cOlbe a noticia de que houve outr'ora llm se- creadas pelo decreto n° 1221 de 2'~ de agosto de 1853, e
minario com a cOIlgrua annual de 200800 reis oonoedida de-então em clian e principi:lram a funccionar com rnaiol're·
por D. João V. gularidade de que tem resultado I) aproveitamento gorai·

Julgamos que este seminario foi fundado pelo jesuíta Ga- mente conbecido.
briel Malagrida, em virtude da ol'uern, que recebeo com o Sendo já pequeno o espaço accupado pelo seminario, ob,
decreto de 23 de julbo de 17f)O para restabelecer n~ Br:l- teve o mesmo sr. d. ManoeI do re\'el'enuo guardião do CDIl

zil Recolhimentos e seminarios. vento de Santo Antonio, frei Vioente de Jesus, a cessão
No livro do Cabido encontramos registada uma carta, sem correspondente a um dormitorio mediante pequena inllem·

data dizendo, «que' os padres jesuitas tinham erigido n'esta nisação.
capital um seminario, no meio da cidade, n'u/ma morada Não sendá ainda suficiente este accrescimo para accoD!
de casas, que allugaram para esse effeito ao .capitão Manoel modal' os alumnos, levalJtou outro dormitorio para o qoe
Grlspar Neves, e depois a compr;;ram, e n'ella introduziram lhe -foram mini.strados alguns fundos pelo governo imperial.
uns poucos d'e tudantes com o seu mestre e reitor.') ~ Este estabeleoim.ento tem merecido tambem constantes
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cuidados do exm. sr. D. Luiz lia Cooceição Sarai\Oa, tanto estabelecimento é segura garantia aos paes de familias, CJue
em relação ao o material da casa, corno á reforma dos estu- entregam seus filhos para ali receberem edur,ação.
dos, e disciplina dos alufinos, e por isso possue boje para Composto, alem do director e vice-director, de professo-
oensino theologico a's seguintes cadeiras: res intelligentes, i!lustrados, e provectos, e por isso o.fIere-

{8 Historia sagrada e ecclesiastica. ce vantagens il'ltuitivas para a educação intellectual e mo-
23 Instituições canonicas. ra! dos seus alumnos,
33 Theologia dogmalicn. Por outro lado a modicidade da pensão mensal é um po-
43 Theologia moral. deroso incentivo á concurr~ncia publica, visto como o seu
53 Liturgia. illustrado fuudador só tem em mira a generalisação do pão
63 Canto gregoriano. intellectual ainda aos meninos,-cujos paes sendo de pequenas
Creou lambem no dia 9 de agosto de 1868 urna cadeira fortunas não os podem fazer freguentar custosos collegios,

de latim e outra -de francez, aOm de serem freguentadas sem embargo do zeloso Preceptor introd uzir cada dia me
por todos os capellães e moços do côro. Ihoramentos tendentes á crear para o estabelecimento ma-

Não sendo porem frequentadas essas aulas, como era de ior incremento, para o que não poupa esforços e sacrificios.
esperar, ordenou s. exc. revma., que toelos esses capellães Divide-se o estabelecimento em quatro raios, sendo todo
e moços do côro se recolbessem ao seminario, 30m de re- elle de sobrado, proporcionando assim duplas accommoda
.idirem ahi, e receberem a edncação, de que tanto necessi- ções. No pavimento inferior, funccionam as aulas, e diver-,
lavam, pois infelizmente não procediam bem perante a so- sas repartições do collegio como rouparia, refeitorio, salas
dedada. ue recreio. &. No pavimento superior, residencia dos dire-

Alguns se recolheram, e antros, que não tinham rocação ctores, dormitorios, salas de estudo, de recepção, actos, e
para a viria ecclesiasLica, a abandonaram. visitas.

Foi este um dos bons serviços, que o exm. ~r. bispo No paleo interno do estabelecimento é sito o jardim pa-
prestou á sua diocese, porqne não apparecerão elles mais ra recreio dos alumnos. E no vasto quintal, das 5 ás 6 ho
n'essas scenas tristes, em que quasi sempre se acbavam in- ras da tarde, no recreio geral divertem-se os alumnos.
volvidos. Em todo o edificio observa-se ordem, solidez, e aceio.

ActuiJlmente á custa da mitra está s. exc. revma. man- Podendo ser visitado a qualquer hora do dia, á vontade dos
dando fazer grandes obras, sem as quaes infallivelmente ca· concurrentes, começando das g.da manhã.
hiria esse pr'edio, tão grande foi () estado de ruina, a que Os cursos do Pequeno Seminan'o dividem-se em dous:
chegaram os seus ares I primaria e secundario. Aquelle perfaz-se em dons annos,

N'ellas acham-se incluidas muitas outras, que melhoram e este em seis; em todos esses cursos leccionam-se as se
muito as suas acommodações, o seo estado hygienico, e que gaintes materias .lssim classificadas:
proporcionam mais facilidade á vigilancia e disciplina da CURSO PBIMARlO.-l° anno.-O ensino de ler e escI'ever
casa. o a lingua portugueza, e contar até ás quatro operações aritb-
Selllinario de N. S. das Mercês. °meticas por fjumeros inteiros: rudimentos de grammatica

ou Pequeno Semz·nan·O.-Este estabelecimento de educação portugueza e doutrina christan.
e instrucção é destinado á dar á mocidade o conbecimen- 20 anno.·-O ensino desenvol,,:ido da grammatica p'orto
lo dos estudos preparatorios ou de bumanidades. gueza, de calligl"lphia complementar, de desenho linear, e

Foi inaugurado no magnifico convenio de Nossa Senhora de aritbmeLica até proporções: rudimentos de bistoria pa
das Mercez, a ~ de Fe\'llrl3iro de 1863, pelo actual Sr. bis- tria, e de geographia: elementos de historia sagrada: ana-
po diocesano, D. Frei Luiz da Conceição Saraiva. Iyse grammatical dos classicos, e doutrina cbristan.

Com as grandes obras, que tem emprehendido e realisa- CUBSO SECUNDAEHO.- ao allno.-Rudimentos de gramma-
do o exm.O diocesano, modificanllo esse monumental edifi- tica latina, versão rJe prosa, composição.
cio, adapton-o ao uso de uma verdadeira casa de educação, Grammatica franceza, versão de prosa, composição. Aula
de modo que é boje um collegio modelo. de religião.

Situado em urna posição magnifica pelo retiro, na extre- 4° an-no.-Versão dos classicos latinos prosadores, com-
!Didada da cidade, e pelas condições de salubridade,. inbe- posição: versão dos classicos francezes prosadores, com~

rentes a uma casa vasta, ventilada, e de esmerado aceio, posição. Grammática ingleza, versão de prosa, composiçao.
opequeno seminario satisfaz perfeitamente os fins para qoe Aula ele religião.
roi instituido. 5° anno.-Versão dos classicos latinos prosadores, e po-

Dotado como é de dormitorios, salas d'(Julas, de estudos, etas, composição. Versão dos classicos fraócezes prosado
rouparia, refeitorio, de proporções vastissimas, admitte a- res e oetas, composição. Versão dos clas.icos' inglezes
voltado numero de alumnos, nunca inferior á 300, numero prosadores e poetas, composição. Aula de religião..
qoe poderá ser elevado quando se concluám as obras pro- 6 anl1o.-Versão dos classicos lalinos prosadores e poe-
jectadas, que fecharão em quadro o edifiçio. tas, composição.

Adisciplina, ordem, aceio, e zêlo, com que são tratados Geograpbia, physica, bistorica, e astronomica. Historia
os alllmnos confiãdos ii direcção do collegio, lhe têm gran- universal, Al'ithmetica, algebra, geometria, e trigonometria.
geado solida reputação. Aula de religião.

Asolicitude e disvelos do exm.O diocesano por tam util 7° anno.-Philosophia racional e moral. Rhetorica e po-

•
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el.ica com analyse dós c1assicos. L-listoria geral Llo Brazil, e João Outra de Oliveira e Carlos José de Araujo por es·
grammaticu philosophica da lingoa portugaeza. Aula de re- criptllra publica pas aJa em 2n c1t~ ngo to do mesmo nooo
ligião. pelo tabellião Ignacio ele Loyola Bcquinlan fizeram doação

SO·anno.-AllernTIo; grego. ele 20 ,"aecas para patl"imonio da diLa capclla, as quaes de·
O anno lectivo começa a 7 ele janeiro, e ultima-se a 7 viam ser situadas nas terras de D. BrigilL.t da Cruz Pinhci·

tie dezembro, quando entram as ferias. 1'0.

Senaelores.--Os primeiros senadores; que 1'8- Continuaram os autos até 23 de junho do nnno \'indou·
presentaram esta provincia por nomeação do governo cen- 1'0, porem a capella não foi ediucada.
traI, foram o visconde de Akantara, e o dr. Patricio José Pela lei provincial no 51) de 22 do maio de ,1838 foi abi
d'Almeida e Silv3. creada nma cadeira ele pl'jrneirns letlras para o sexo mascu-

Depois foram escolbielos o barão do Pindaré (o dr. An- lino. .
tonio 'Pedro da Casta Ferreira) em 20 de dezembro de 1834.. Sitio.-Vide 8. José do lugar rios inrf.ios.

O dr. Joaqnim Franco de Sá, em 31 de março ele '18q·9. Sobradinho.-Ilha situada junto :.i emboéadu·
O GOtnmendaclor Angelo Carlos ~funiz, em 20 de oovem- ra do rio Santa Rosa e ao sul ua ilha de Barracôa: o igara·

bro de 18tH. pé de Jucnl'andú a separa do continente e da povoação de
O commendador Jeronimo José de Viveiros, em {q. de Cal'l1ahube.irns, que lhe lica ao occidente. Parece ter mais

julho de 1852. de t mYl'iametro de·circuito.
O conselheiro c\r. Jaaqnim Vieira da Silva e Souza em Subscripção voluntaria.- Por carla

setembro de t8õ9. regia de H de novembro de 1810 mandou-se abrir n'esta
O conselheiro dr. .João Pedro Dias Vieira em 27 de abril capitania para o re gate dos portugue'es, (~aptivos em M·

de '1861. gel, lima subscripção, a ql1e se (',ilamou voluJltal'iu.
O conselbeiro dr. Francisco José Fortauo em 11 ue julho foi aberta pelo go\'ernauocPaulo José da Silva Gama,

de t86~,. conforme part@cipoo em 8 de janeiro de ·1813, ao cond~

O commendac\or dr. Antonio Marcellino Nunes Gonçalves ele Aguiar.
em 27 de abril de 1865. Sulp1l.ureto de cl1u:n:nbo.-( filineral de

O dr. Candido Mendes de Almeida em 13 ele maio de chumbo). Deremos o segninte artigo ao inLelligente e es-
187-1. • tudioso maranhense o sr. Antonio Enocs de Souza.

O dr. Luiz Antoruo Vieira da Silva em '13 de maio de «Foi-me clado ultimamente pelo SI'. Luiz Gaspar Tribuzy
187'1. uma amostra de um mineral cuja existencia, e em gramles
Serra do Negro.-No distri~tn da villa da quantidades, affirma-me ellú ser no termo lia Carll/ina,nos

Ch.apada corre esta serra de N O para S O entre as cabe- terrenos comprebenuidos desde a Sel'ra 1Ye:Jrct até o lugar
ceiras dos rios lVIearim e Gl'ajahú. É apenas 1Jabítada em denominado Arrua Bonita.
suas faldas, e seus moradores plantam algodão. E se minera! é o que cbamam os mint'lralogistas snl(UI'B'

Serra elo Parnab.;iba.-Tambem secha- lo de chumbo, OlJ, cm expressão "ulgar nos' districtos mi
ma Serra grande rio poente. Corre em direcção [larallela á neiros da Europa, 6alena; é, segundo \. Borat, composlo
serra do l russuhy, no Piauhy, seguinelo o curso da, rio ue 8~ a 86 % de chnmbo e 13 % de emorre, contendo
ParnalJiba. . tambem,por vezes uma porçãu insigniucante de ferro e qua i
Serra do Penitente.-É um ,'amo da ser- sempre, ligado ao chnmbo, -l e mais por cento ele prata,

ora elas lJJangabeiras, proximo as vertentes do rio Pal'Oal1i- constituindo a especie minel'alogica PbS 1

ba, e estende-se na direcção de N E aSO. Ao mineralogista de profissão, ou, ao menos, no curioso
Serra-redonda.-Existe na Tresidella, dis- amador de mineralogia é faeil, sendo-lIle dada Dma amostl'a

tante algnmas legoas das cabeceiras do ?-iacho da Ponte. d'esse mineral, determirl'ar-llJe immediata nento a esperie;
Ahi apparecem em éertas epochas do anno estrondos tão ou, více-versa. dizendO-50-lhe: em tCtt l'ngal' e..ciste galella,

fortes, que são ouvidos em grande distancia. eocontrnl-a Jogo que ahi se apresente, podendo então aprll-
Serra do. Valenthn;-Corre de SaN, na sentar a substancia por elle colhida, cm touo semelbaote a

extensão d~ 6legoas, na comalca de Pastos-Bons, entre ,JS amostra que elle não vira. Mas llem toelos estão no caso do
rios Itapicurú e Parnahiba. ~ mineralogista. Para fazer conhecer aos não [lrofjssionaes o

Serre.-Peq.uena serra entl'e o rio Balseiro e Pas- valor d'umu snbst.ancia mineral, sua composição c soa ma·
tos-bons, onde em -19 de setembro de 184·0 fOl'am derrota- neira de estaI' em relação a outras substancias, que podem
dos os rebeldes Balaios. .
.' Sipahu..-Lo?,o aCil?a ela lJonta de S. João de Ti- I Pb é a expressão cl1imica do metal chumóo. é a expressão

Jltcupaua entra este Igarape, e navegando-se paI' elle, em do metaloi.de enxófre.-Pb qucr dizer um equivalente de chumbo
distancia (1'um quarto de lerrua encontra-se a povoacão combinado a um lo enxôfrc. Diz-se que um corro é equivalente a

• , • CI o , • um Qutro quando ele cada um d'elIes pôde rcsultar uma combina-,
tl e:ste mesm{J nomu. . . ção definida e de p~im()jro gl'áO com o Oxygenio. Ochumbo foI"

Alguns moradores d'p,sta localidade em 5 ue maIO de ma com o oxygeoio, na alais simples combinação, um oreydo de
1767 requereram ao governador do bispado dr. Francisco c1JUmbo; o enxofl'e, cm cornbjna~ão do primeiro grão,. um a~ido
.," " , ' ., .. 'I sutfU1'OSO, e em segno lo gl'áo acido S16l[twico; este ultImo aCido,

Matabo:sCjue Iivença pai a ahl edificarem uma cape la, que reunido ti base nxydo de chumbo, elul'iam um novo corpo campo·
devia ser ,\ custa dell!~s provida de parocho. to, um sal, o sulfato de chHmbo.
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acompanhal·a, tornam·se as discripções e explicações minu~ e fabrico do chumbo; mas tenho ainda bem presente na me·
ciosas mui necessarias; e, afim de que a possam reconhecer moria que a galena ali se acbava em veias no meio de quar
na natureza e a explorarem, é indispeosavel que os profis· tzites qne constituiam sua ganga, formando tambem a seu
sionaes Ibes dêem um criterium baseado no aspecto, côr. Lurno filons ou veias expessas atravessando as montanhas
peso 'especifico, textura etc., ao mesmo tempo simples e graníticas que abi predominam. Semelhantemente, pelas in
sufficiente, CLljO complexo de caracteres seja logo percepti- formações que me dá o sr. Luiz G. Tribuz)', acha-se nossa
\'el sobre qualquer fragmento da substancia. galena em veias, no meio, sem duvida, de granitos. 3

Assim pois, para tornar vulgarmente conhecida a espccie Para toda industria extractiva e metalurgica, tres grandes
mineral de que ora me oeoupo. o sulfU1'eto de chumúo, di· vantagens em. geral são: proximidaues de vias de commu- .
rei o seguinte:-essa substancia tem a côr do chumbo me- nicação; facilidade d~ transportes, e (não mettendo em con·
talico quando cortado de fresco, isto é, cinzento azulado bem ta as circumstancias puramente economicas) centros de po
lustroso; tem a densidade 7,5 isto é, inferior à do metal; pulação perto que recebam os productos e principalmente
e-em quanto que o metal puro, embora podendo cristali· onde se possa angariar trabalbadores capazes. São exacta
sar depois de fundido resfriando lentamente e em completo mente essas Ires condições que, alem de tudo, segundo in
repouso, nunea se acha cristalisado na naturesa, qnando por dicações do mesmo sr., por ora faltam nos lugares onde se
circumstancias diversas de calor ou reações, esse metal des- acha nossa galena. A extracção d'esse mineral porem Dão
ligou-se de sua.s combinações ou ligas,-a galena, ao con- é das mais difficeis, principalmente se a comparamos com
trario-que artificialmente mesmo cristalisa com facilidade, a do carvão de pedra, a do ca1'bonato de ferro, etc. Em
servintlo até nos cnrsos de cbimica, assim como o bismu- quanto que a galeoa existindo somente em rocbas empti
lo, o enxofre etc. para mostrar a propriedade que tem vas, foi trazida elo interior da terra e tem por isso seus fi·
quasí todos os miperaes de tomarem, depois de fundidos, lons mais ou menos em direcção vertical ou simplesmente
formas polyedricas e regulares, isto ê de cristalisarem inclinada, havendo apenas multtfurcações de veias, por ve
pela solidificação,-apresenta-se sempre cristalisado na na- zes, essas outras substancias, resultantes de precipitação
lureza sob a fórma de cubos, e algumas vezes tambem de cbimica, e de precipitação mechanica ou sedimento, têm
outras solidas seus derivados. corno cubos modificados pur seus jazigos sempre em direcções que, primitivamente bo
planos ou troncaturas igualmente inclinadas sobre as faces risootaes, tem depois experimentado todos os disloeamen- '
do solido primitivo, cortando suas arestas ou seus angulos, tos que mais ou menos desarranjaram as camadas sedimen
octaedros etc. A cristalisação da galena, nem sempre perfei- Carias no meio das quaes l1l1as se acham. Para explorarem
ta, póde todavia ser bem· determinada, bastando para isso a galena limiLam-se os mineiros simplesmente a seguir~m as
observar-se sobre qualquer fragmento planos perpendicula- direcções das veias, tendo a certesa de que ellas augmenta
res e parallelos entre si, conduzindo ao cubo, ao octaedro rão em proporções a medida que mais forem penetrando
etc. o que ainda não deixei uma só vez de vêr em amos- no seio da terra, havendo ::ipenas a receiar a mudança dos
Ira alguma d'esse mineral, a olho nu ou ao microscopia. mineraes metalicos durante esse trajecto, isto é, á medida
Alem de todos esses caracteres, em quanto que o ·chnmbo, qne mais se afastarem da superficie. A exploração do car
substancia molle, deixa-se riscar facilmente pela unba, a ga· vão de pedm, porem, é mais diíllcil 13 problematica:-as
lena, mais resistente, só se deixa riscar por corpos mais camadas carboniferas acham-se ás vezes, sem ligação entre
duros corno o aço, o quartz, o spatb calcareo etc. A gale- si, em diversas profundidades; alem d'isso, ora ellas são.
lena quasi nunca acba-se na naturesa em cristaes isolados ou sensivelmente borisontaes, ora inclinadas, ora onduladas,
simplesmente agrupados como muitos outros mineraes: ora em zig-zags, e por vezes mesmo com soluções de con-
ella acba-se sempre em grupos atlherentes a rocbas qual" tinuidade, devidas a eJfeitos eruptivos ou movimentos inte
tziferas e feldspathicas que constituem suas gangas. li riores que produziram a ascenção de parte dos terrenos vi-

Lembra-me ter visto nos Alpes do Daup/t'iné em França, sinllos, resultando d'ahi roturas, dislocações. e discordan
entre a distancia comprehendida do Omtrg d'01'sans, lugar cia nas camadas que então escorregaram vertiGalmente, isto
celebre por seus min.raes, e bem conbecido uos mineralo- é no sentido. de sua expessura: é a esse eJI~ito que .dão
gistas, à montanha do Lautaret, que serve de limite aos os geologos o nome de talhas (failles).
departamentos dos Altos Alpes e da Sabo.ya, varias explo- A galena é o milleral universal do cbumbo: é o mais im~

rações de galena ao mesmo tempo que offioinas metallurgi- portante e o mais abundante que conhecem os naturalistas.
tas ali estabelecidas para preparar o cbumbo, extrahindo O processo metalurgico para benefieial-a é simples. Como já

I esse metal da galena que, pel ~o d'alli, exploravam alguns ficou explicado, e o proprio nome o indica, sulfureto de
mineiros, e que era conduzida ás officiniJs em carretas per- ch.umbo é um combinado de enxôfre e de chumbo.
oorrendo trilbos de ferro. Como por essa occasião me or.- Toda vez que submettemos á acção do fogo, em deter
cupasse mais da geologia do lugar :que de mineralogia e minadas circumstancias de intensidade, um fragmento de

I ~nda menos de metalUl:gia, visto que me achava em uma galena, observamos dentl'o de pouco tempO' que a substan
excursão geologica em companhia de professores, não pude cia óerrete·se exactamente como o cbumbo, escorrendo para
entregar·me a minucias relativamente aextração da galena as partes mais baixas da vasilba em que se opéra, ao mes-

. 3 A CÔr escura das rochas d'estas montanhas, (o que faz sup-
! Ganga. Gangue, dos fraocezes. É a materia quasi sempre li- pol-as graniticas) fóra talvez a causa çe serem el1as chamadas Se1'-

~oidc que acompanha os mineraes metalicos. ra Negra.

Dicc. Vt. 1-65.

•
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mo tempo IDe d'ella exhala-se umn fumaça esbranq~içaua disse, qoasi sempre encontra-se no clltJmbo retirado da ga·
tendo um cheiro activo de acido sulf~trO;jo. i Retira-se pois lena uma certa qctantidilde, por vezes já bem apreciavel, de
da galena, chumbo mefal1'co, e acido sulftwoso, ficando prata 'IJwfalica ilugmcntando na rasão de sua proporção o
mnis ou menos como residuo uma materia em parte fondid{l valor do met(ll e por conseguinte tambem o elo mineral d'on·
em esmalte, ou vidro 2 e em parte refractaria, 3 que rOrn a de furam extralJidos. A razão da associaçITo ou I(rya da pra·
ganga do mineral tornando-se então a escoria, que se des- ta com o d1L1mbo, on do sulfureto de prata com o de
prezn. O processo metalurgico da prevaraçflo do cllUmbo, 'bumbo é devido ao isomolJ'"phismo d'esse corpos, quer no
alem do qne j[l fica exposto, exige ainda que se côe o metal estntio de metal simples, qoer como subst(lncias compostas,
em fusão, afim de eparal-o das principaes impurezas devi- 00 meslno s,'l}SIe111 a, isto é, a propriedade que tem elles dü
uas á sua g.anga, ao mesmo tempo qne póde so nproyeitar cristalisarem no ystema Gubico.
o acido sulfuroso, conrlens:.lDdo-o e gunrclando-o em reee- , : .
pieotes fechados e privados d'ar, recebendo para is o seus De llm simples mineral, dcsconbecido aos olhos ele mni-
Yapores em aparelbos espe-:iaes. tos, podem (Ilgul1 homens tiriH: ·tantos beneficlos para si e

Serve o acido slllfuroso, qoe n'esse estado pooco uso tem, para n sociedade!
para a preparação d'um proclucto industrial de sum01a tmpõr- Qoando estaremos em estado· de tirarmo" proveito de
tancin: do acido sltlfarico. Oh tem-se este ultimo oc·ido, 'acl- nossns riquezas natoraes? Actualmente todo dizem que o
rJicionando-se industrialmente ao ncido sulfuroso S02, mais J3r'azil é om fif:O pniz .... Sim, responderei CD, c Brazil Ô

um equi,'alente cl'oxigenio tOl'oanclo-se no combinado S03 muito rico, mas os brazileiros são [JoLJres !-A. Ennes de
que é a expre,são do lLcido su/{urico. Como a principio o f;ouza.»

Tabaco-Petuln..-D. Diogo ele Souza oillci- r.C'al.uanduá. Pequeno riacho confluente do rio
ou ao ministro d. 'Rorlrigo de Souza Coutinho em 27 de Pamahiba, 7 kilometros abaixo da foz do Puty.
setembro de 1800 participando-lhe, que nessa o.ccasião Tapetininga.- Pequeno riacho, que ue.agua
no caixão n. 3 (elhe mandava um pouco ele tahaco chamado pelJ direita no rio Pericnman. oito h3gons acima de sua
aqui pefum, o qual, seguodo os caracteres de que lhe in- barra no occeano.
formaram, julgava ser a segl10ua especie (ntclicgsa do ge- Tal....ira.-lagoa mnito grande, perto de l ialla,
l1ero 11icotiana, de Linneu, cultivado e prepar(ldo pelo capi- tendo nma a doas leguns de cumprimento c tres de lar
tão de milicias de:;,t.1 ciclarIe Francisco de Oliveira I3olbão.ll gUl'iJ.

Bemetteo tambem 11m rolo do mesmo tabaco em corda Tauá redondo.-Ilba, fronteira Ll boca daria
ob o. 7. j}loslJuifo, disté!.nte da capital seis legoas e tres quarto.

Não sabemos o que resultou desta lembrança Tauatinga.-Sen·a na extremidade I1Jeridional
Taboleiro do SOUl.lO.o.--(ilba do.) Distan· da provincia.

te 23 kilometros'da villa de S. José de Cajazeiras, rio abai- Theatro~-Por alvará de 17 de julho de '17il
xo, encontra·se esta ilha, fl~vestida de coqueiros indigenns: aconselbou o governo da metrapole «o estabelecimeoto dog
tem 3 kilometros de cxtenç50 n 1:800 metros de largura; theatros publicas bem regulados. pois que d'elles resultava
é uma dns mais bellas ilhas, quo existem no curso medio do a todas as nações grande explandor e utilidade, visto se·
rio Paroahyba. rem a escola, onde os povos aprendem as maximas saDS da

Serve para sólta de gados. politica, da moral, do amor da patri4l, do vaiaI" do zelo c
Tag.epurú.-Igarapé, que nasce na ilha, onde es- da fidelidade, com qQe devem servir aos soberanos.»

tá a capital, e desagua do lado oriental na bahia de S. José. Sendo este aviso remettido para aqui procuroo-se dar·
Talinga.-Cabo da costa ao occidente da bahia de lhe execnção por varias modos.

S. lI1a·rcos. A principio houve U.ffi tbeatro no largo de palacio nas ca·
Em sua vesinbança encontram-se moitas sáIioas. sas terreas entre as do dr. João Caetano Lisboa e a do ne·

rrociante José Moreira da Silva.
1 É exactamenle o cheiro que se sente quaodo se queima o en- tl •

xofre ao conlncto do ar, expel'iencia esta que toelos conhecem ou DepOIS houve outro em. frente do quartel, e [jl]al.me~le
(ioelem fazer, porque, nos pbosphoros cbimicos que tcm enxofre, outro na lJ1"'aça da hOl·tallça ou do mercado, como Já dls,
pouco tempo depois da pl'imeil'a comJmstâo que.é a cio phosphoro semos.
e que dá acido phoS1Jhorico, eX-bala-se uma fornaça branca, surro- -
cante c que provoca a tosse e o delluxo, que é o resultado da com- F?ram todo! de cnrt~ duraçao. ..
binação elo enxófl'e com o oxygenio do-ar athmospherico: é o aci- So em 18'lt) wn eguIO-se este fim, pOI'que vlOdo de Lls·
elo s'ulfuroso. . boa pal'a aqui o cidadão portuguez Eleuterio Lopes da Silva

2 Quando a ganga contem seUcatos, ,corno quando eLla é felos- T' II· I d .. d·11
1)athl:ca, g'7-anitica etc. 'are a, mUIto amante ca arte ramatICa, IIltenlou.e IJlcar

• 3 É a parte qum·tzosa da ganga. n'esta capital 'um theatl'O .

•
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Associou-se â Estevão Gonçalves Braga, e afuraram ao Achando-se' muito arruinado em ·IS52 fizeram-se n'elle
convento de N. S. do Carmo o terreno_necessario. grandes obras, c deo-se-lhe então o nome de-S. Lu.iz-

Em ameio de 3 ele fevereiro de 4848 disse pnra a me- que ainda hoje conserva.
lropole o gover.nador e capitão-general Paulo José da Sil\'a ALé 185ft· tinha a fazenua naciooal com elle despendido a
Gama, «qoe muito elle se esforçou para qlle os religiosos quantia de 34: 'I 33$178 reis.
do Carmo aforassem esse terreno, separando-o da soa C8Q'- Diz o sr. Sabbas da Costa, no Sernanal'io n. 16, que este
ca, o qoe conseguia com assiÍs difficuldades dos prelados tlJeatro importou em 53:000~OOO reis pouco mais ou me-
do convento.» nos quando Varella o deu por coocloido.

Foi a obra começada, porem segundo o plano a ~oa fren- Cornpanhtas.-'Fem n'olJe dado representações: em -1817
le era para o largo do Carmo, e I1ca\'a ao laelo do coo vento a componhia contractada em Lisboa por Varello, corno .i~l

do mesmo nome. dissemos.
Os carmelistas i:onsiaer'1llJdo anle-roligiosa t.aJ COI struGçTIo Em 18'18 Saotbly com uma companbia equestre trao for-

tão proxima d'um templo, c de um clallstro, emlJargaram a mando·se a platéa em scenario, e este em galerias.
obra. Em 1819 a companhia de Val'ella e Braga foi aogmenta-

Travou-se renhida questão entre os fraeles e os empre- elo com um corpo de baile, ainda qLle peqncno porem com
sarios, e elepois de muitas Inlas concordaram em ser o plei- posto de bons artistas.
lo decidido por um arbitro, sendo para isso eswlbido o Depois (1'i to vieram outros artistas e diversos campo
padre José Antonio Ferreira Tasinbo, que condemnou Va- nbias destr:Jhjr a população d'esta capital até que em ·184.1
relia e Draga a alterarem o plano d:J obra col/oeando a cn- mI'. nobert, afamado pelotiqueiro e granje malabal', appare
Irada principal na rua do Sol, corno se va. ceu entre nó•• e .abi lambem deu espectaculos de phanta -

Em 1S15 principiou-se esta edifieoção, e já no anno se- magoria vistos aqUI peja primeira \'ez.
guinte distinguia-.e perfvitamentc o sen plano para tres oJ'- Em '18,'J,1 a 18Mi foi alugado á Sociedade Dmmalic(t ,
r1r.IlS de camarotes, porem fazen<lo o numero de 66, uma JJJaranhensc, composta de curiosos, e onde se 'revelaram
triiJuoa no centro, uma quarta ordem de torriolJas. e um oão poucas \'ocações, e bem disLindas, para a arte drama-·
avarandado no centro d'ellas, uma platea, dividida 'em d'uas Lica. -
partes, J sllperior para 130 pesso:Js, e a geral para 300: a N'esse tempo chegou a primeira companbia lyrica Galetli
caixa elo tbealro com 55 palmos de largura, -100 de com· e Cados flicco, e depois o celebre Valim, athleta l'rancez, deu
primcnto, e 38 de altura, ficando no fondo o camarim elos trobalhos de gymnasLica, e de es/aluas vivcts. no que foi
artistas. muito apl<.lodido.

No anno seguinte no llia 1° àe dezembro o commenc1ador Em ·181.6 a sociedadtJ c1ramatica Alliança fez no.palco
AntoniO José Meirelles, querendo festejar o annirersario da um granJe presepio, especulação tio empresal'io Ferreira da
independencia de Portugal, ti sua custa conseguia abi dar Fonseca.
um espectaculo, e olTereceo-o á concorrencio poblico gra- o anno segninte até 184.8 trabalbou no palco a compa
tuitamente. • nhia de ca\-allinhos de Smith, resultando cl'isto fazer a po-

Em 1817, já moita odiantado em sua. obra., foi este edi· licia um regulamento prohibindo ahi espectaclllo de tal 01'

ficio aberto com o nome de União, recordando assim adem.
união do Brazil com Portugal formando o Reino,1'llirJo. Smith tambem expõz algumas feras causando não peqne-

Foi no dia 1° de junho o primeiro espectacolo, represen- no borror e su to aos expectadores.
lado por uma companhia"quo Varella foi contl'actar em Lis· Em 1852, depois dos grandes concertos de que já. falla
b08. obtendo nessa occasião do goveroú da metropoJe o mos, foi elle entregue ao empresario ~Jiró, qoe tinha che
al'i o de 3 de setembro dl:\ 1817 concedendo a favor cio gado de Portugal com uma boa companhia drarnatica, eahi
lheatro algumas loterias annuae , cnjo recebimento foi ac- deu expectaculos até o anno seguinte, em que aqui appare
cllsauo em 3 de fevereiro de 1Si8 pelo governador e capi- cendo, pela primeira vez, o artista Germano Fraoci co c1 0
tão·general Paulo José da Silva Gama, que nessa occasião liveira, uniu-se l\ eumpanlJia de Miró.
participou já estar traballJando, ha oito mezes, o tbeatro, Foi depois Germ'll1O empresario do tbeatro, e pelo e8J'-

«para cuja finalisação tinba convocado os babitantes mais naval deu abi baile:) mascarados.
ricos da cidade. e lhes pedira um emprestimo. que andava Em 2 de janeiro de 'J85O entre a presidencia e José Ma-
por i 2:666~OOO reis. J) ria Ramonda celebron-se um contracto para representaçõe

Por morte de Estevão Gonçalves Braga, a parte, que este d'orna companbia italiana, que aqui chegou em 3 de março
linha no tbeatro, foi adjudicada por divida á fazenda nacio- do anoo seguinte, e estreou em 20 de abril exccutanllo a
nal; e incorporada aos bens nacionaes, e depois aos pro- Gemma de Vel'gí.
vinciaes em virtude do art. 41 da lei n. 5H de 28 de 00, Em '1857 de novo Rêlmonda -contractou, e trollxe outra
lubro de 'J84.8. vompanhia, mnito inferior porem á primeira.

Passados dois annos foi pela lei proviilcial n. 376 de 22 Trabalharam no aono seguinte mI'. I;lobert e Deraux em
de outubro de 1850 allthorisac1a a presidencia a conLractar sortes magicas e vistas dissolutivas.
acompra da parte pertencente- aos berdeiros de yarella, o José M'arinangeli contractou uma companbia Iyrica, e em
que effectuQu-se por 7:OOO~OOO reis aos 27 de no\ ernlJro ,1859 deu a primeira representação com a opera Lucrecia
do mesmo anno. B01'!Jia.
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N'esse anno apresentou-se perante o publico o violino A tbesouraria do Maranhão, em virtude da lei acima re·
portuguez Francisco de Sá Noronba. ferida, foi estabelecida no dia 7 <.Ie agosto de f833, por se

Com o correr dos tempos achando-se o theatro em mise- considerar extil1cta n'esse dia a Junta de fazenda com a poso
ravel estado, e ameaçando ruina, por um contracto, pela se do inspector nomeado int.erinamente para a dita tbesou·
quantia ele 30:0001~000 reis, firmado em 2-1 de outubro de raria, Joaquim-Hypolito de Almeida; porem só em 4 de de·
t86{ entre o dr. Francisco Primo de Souza Aguiar, como zembro do mencionado anno de -1833 foi que elia se instai·
presidente da provincia. e o artista dramatico Germano Fran- lon regularmente com a nomeação e posse de todos os seus
cisco de Oliveira, foi elle quasi todo reedificado; e nova empregados, á excepçãó do contador e do fiscal, que já se
Pbenix reapparecen ostentando beIlesa, Inxo e primor, de- acbavam tamuem nomeados, alem do inspector.
vendo-se tudo isto ao zelo nunca desmentido do incansavel Depois da referida- lei de 1831 foram as tbeSOlll'arias,
-ex-presidente aciroa referido, e aos exforços e'dedicação do com o thesouro, qlteradas e reformadas por di verses vezes,
artista já citado. • a saber: Ja pelo decreto n. 736 de 20 de novembro de

Este edifício, um dos melbores de todo o Brazil, depois 18150; 23
, pelo de n. 870 de 22 de novembro de {8ãl,

d'estas obras, é composto actualmente de !l ordens com 88 que, em v,irtude do primeiro, apresenta disposições regu.
camarotes, alem de uma vasta tnbuna para o presidente, e lamentares; 3\ pelo ue n. 2,3!l3 de 29 de janeiro de 1859;
de uma arcbibancada na 4a ordem, em frente do palco, com e, finalmente, pelo de n. 4, i 53 de 6 de abril de 1868.
120 lugares, a que vulgarmente se cbama varandas. É esta a lista nominal dos inspectores, que tem lido esla

A platea é dividida em superior e geral, contendo aquella repartição publica.
1-50 lugares e esta 300. A caixa do tbeatro tem Do palmos Joaqnim Hypolito de Almeida, nomeado por decreto de
de largura, 38 de altura e 100 de fundo, e ao lado direito 4. lie maio de '1833 para continuar a sen'ir debaixo da poso
d'ella, dentro mesmo do eclificio, construio o empresario se e juramento, qne havia prestado como escrivão deputado
Germano uma boa casa de viv-enda. da extincta Junta da fazenda.

Deu Germano exp.ectaculos dramaticos até -1863, em que Manoel Gomes da Silv~ Bel fort, tomou posse em 7 de ja-
passou a empresa a Colàs & Couto Rocba, apparecendo neiro de '1839.
n'esse tempo o distincio artista Luiz Candido Furtado Coe- Francisco EmygLlio Soares da Camara, em 10 de março de
lho, o celebre pianista Artbur Napoleão, em '1864 a meni- 1840.
na fluminense Angelina Botine, de 13 annos, execntando no Dr. Casemiro José de Moraes Sarmento, em 28 de março
piano peças muito difficeis. de 1849.

Em ·18615 o distincto e incansavel artista Vicente pontes José Firmino Vieira, em 29 .de dezemoro de :l80t.
d'Olivei'ra contractou com o governo a empresa do tfleatro. André Curcino Benjamin, (em commisssão), em 20 r1eno·

N'esse anno abi se fez ouvir o notavel violino bahiano vembro de 1863.
Muniz Barreto. ~. Francisco José Gomes Pereira, em {{ de janeiro de 1865.

Em '1860 trabalbou o empalmador Linsck. Umbellino Guedes de Mello, (em commissão), em 26 de
No anno seguinte Pontes de Oliveira associou-se ao illus- novembro de '1866.

tre aI'tista Joaquim Augusto de Souza. Francisco José Gomes Pereira, em 29 de julbo de 1867.
N'esse mesmo anno tocaram no palco os irmãos Francos, Como nos esquec~mos de mencionar em lugar competen·

sendo um barpista e outro violino. te a relação nominal dos inspectores, que tem tido a alran·
Em f868 o grande Herman deu abi alguns expectaculos, dega, aproveitamos agora a oecasião, e não muito fóra de

mostrando-se muito inferior á fama, que o precedeu. proposito, visto ser esta repartição subordinada á tbesou·
Depois Cesar de Lacerda, Guerreiro, Penante, e muitos raria, de que estamos tractando.

outros artistas, mais ao menos distinctos, abi tem prendi- Eil-a:
do por algumas noites a attenção do publico. Clementiqo José Lisboa, tomou posse em f6 de fevereiro

Em 1870 appareceu pela primeira vez entre nós a com- de 1835.
panhia franceza de BouITes parizienses sob a direcção de mI'. José Lopes de Lemos, (interino), cm 28 de agosto de
Hurbain. f835.

Em 187f tambem pela primeira vez trabalhou a companbia Manoel Pereira da Cunba, 28 de novembro de 1835.
bespanbola de zarzuelas sob a direcção de R:HIIon Torres. João Baptista de Castro e Silva, em 7 de janeiro de :1850.

Terminamos este artigo, juntando nossas vozes á do sr. Raimundo Joaquim Cantanhede l'ilho, 12 de setembro de
Sabbas da Costa, nl) artigo já citado, dizendo; «que o Ma- '1854.
ranbão devê a Varella o theatro, que tem, e tamanbo servi- Senador Antonio Marcellino Nunes Gonçalves, em 8 de
ço prestado á nossa capital, não deve ficar esquecido, an- fevereiro .de 1865.
antes registado na memoria dos maranhenses,» e é o que Francisco José Gomes Pereira, em 6 de agosto de 1866.
acabamos de fazer. Sebastião José Cavalcanti, (interino), em :I o de jut'Jbo de

Thesouraria DE FAZENDA NAÇIONAL.-Pela lei '1867.
de 4. de outubro de 1831, que acabou com as antigas Jun- DI'. Joaquim José de Oliveira, em 15 de abril de 1868.
tas de fazenda, foram creadas na côrte, o thesouro nacio- Thesouro publico provincial.
nal, e, nas provincias, ªs thesourarias de fazenda, filiaes do Em virtude da lei provincial n. 4 de 22 de abril de :1835,
mesmo tbesouro. foi creada a tbesouraria da provincia, conforme o disposto
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no art. 96 da carta de lei de 4 de outubro de 183i, que renda, salro u~ ou outro anno, em que circumstancias ex
oreou o tribunal do tbesouro publico nacion.al e as tbesou- traordinarias concorreram para a sua declinação, compro
rarias provinciaes. varo o que avancei sobre a fiscalisação, que tem sllccessi-

Pela lei provincial n. 62 de 9,:de jnnbo de 1838 foi crea- vamente desenvolvido o tbesouro, porquanto supponbo não
do o tbesouro publico' provincial. que em varias prei:>iden- errar asseverando, que para tão lisongeiro resultado pouco
cias tem soiTrido algumas modificações, e reformas impor- ou muito pouco deve ter concorrido a lavoura da provin-
tantes.· cia, por assim dizer, estacionaria desde muitos annos.

Odr. Augusto Olympio Gomes de Castro, como presi- «Estes mesmos numeros porem, que por um lado abonam
dente da província, em 10 de fevereiro de 1871 celebrou a fiscalisação, como acabei de mostrar, servem por outço
um contracto com o cidadão portuguez Francisco Gonçalves para condemnal-a, e basta para provaI-o a sua confrontação
dos Reis para a construcção, n'esta capital, de um predio, com os de outras provincias, inferiores á nossa em cathego
onde funccione esta repartição. ria, como a Parabyba, Sergipe e Alagoas, cujas rendas publi-

Foi approvado pela assembléa provincial, e depois sanc- cas são em proporção muito superiores á nossa.
cionado pgr lei provincial de Ui de maio tio mesmo anno. «Ha manifestamente descaminbo dos direitos; não se póde
'0 actual inspector no relatorio que apresentou, em 1871, porem provar em quanto é lesada annualmente a fazenda

ao presidente da provincia disse o seguinte: publica, porque ainda até hoje ignora-se, infelü:meute, qual
«Com quanto tenba melborado muitD a fiscalisação do seja a producção da provincia e qual o seu consummo.

tbesouro em consequencia das alterações que teem soITrido aDo algodão, sobre o qual parece que não deveria baver
as leis e regulamentos liscaes, torna-se imperiosa a neces- a menor duvida,_ porque é todo exportado, não se conhece
sidade da reformaI-os, muito longe ainda de preencherem a producção I"
Iodas as condicções judispensaveis, em ordem a evitar em Espraiando-se em considerações o sr. inspector do tbe
larga escala o extravio dos direitos. souro conclue fazendo ver, que tem havido grande desca-

«Com effeito, lançando-se a vis~ sobre os balanços dó tbe- minho de direit'os só fi'este genero.
soara desde a sua creação (22 de setembro de 1838) até A commissão da praça, como digna representante do bOIl-
boje, observa-se o seguinte: rado corpo do commercio, no Paü nO 80 de 2 de junho,

Em 1838-"839 rendeu... 190:402J769 fez ao publico a seguinte exposição, que por muito impor-
a '1839-1840 a 118:37M443 tante aqui a archivamos.
a ·1840-184'1 a f79:938~976 aA COMMISSÃO DA PRAÇA E O RELATORIO DO SR. INSPECTOR DO

a 18!i.l-'1842 a 188:859~231~ TI:JESOURO PUBLICO PIIOVINClAL. _

« i8{j.2-'181~3« 21O:22'1~519 O sr. inspector do tbesouro provincial no relatorio que
« '184.3-1844 Cl 214:622a848 sob os negocias da sua repartição ultimamente dirigia á
« 181~4-1845 u t78:350a5f4 presiàBncia 4ta provincia, occupando-se da exportação do al-
« ·184.5-181~6« i94:015~484 godão em 1870, conforme o Pai::. nO 64 exprimio-se assim:
« i8ll6-1847« 238:377l{032 « Qnanto á exportação (do algodão) constando das pren-
/I 18~7-1848 a 335:647~790 sas que fora de 60:078 silccas e do tbesouro de 49:290,
IS. 184.H-1849 21l2:4.53i$875 parece que deixou o tbesouro de perceber o imposto rela-
a 1849-'1850« 274:265i$805 tivo á diITerença, isto é, de fO:788 saccas."
« 1850-{85·1 (C '274:-138a77ll Neste periodo s. s. escreveo-parece-ou não asseverou
II {8õ t- ,1852 cc 236:068;$497 positivamente que essas fO:788 saccas baviam sido expor-
« 1852-'1853« 273:678"290 tadas por contrabando, mas é fora de duvida que n'isso a-
« ·1853-1854« 308:327~362 creditava, e tanto que pouco antes deixou escripto-Ha ma-
« i8ti4-185õ« 342: 1~õa406 nifesto descaminbo de direitos-Assim, nas phrases subse-
li 1851)-1856 u 414:706a64.'1 quentes não fez o sr. inspector senão indicar em que prin-
« f 856-18õ7 a - 439:456aH'1 cipalmente consistia o- extravio de direitos.
fi 1857-'1858« 4.72:723a263 ,A este relatorio seguio-se o do sr. presidente da provin-
/I "858-1859« 388:'125~732 cia dr. Gomes de Castro no acto da abertura da assembléa
" '185!)-H~60« 419:379lH 25 provincial. Abi no artigo concernente á fazenda provincial.
«1860-1861 a 456~958a482 s. exe. declarou esposar a mesma opinião do chefe do the-
« 1861-1862« 456:863~238 souro.
II 1862-,1863 a 563:319a063 EiS as suas proprias pal:::vras extrahidas do Publicador
" 1863-'1864.« 7H):188~681 n. 109. .
II. '1864-1865 « ••• 531:290a384, aO digno inspector do tbesouro publico provincial occu-
« 1865-i866 a 574:i02a968 pando-se deste assumpto em seu relatorio (da exportação
a 1866-i867 « 566:790a664. clandestina do algodão) manifesta a opinião, com a qual me
• 1867 -t868 « • • • 604:296a8H conformo, de que ba descaminbo de direitos provinciaes,
« 1868-1869 a 753:25'1~855 não podendo porem determinar O· valor em que a fazenda
II t869-1870 a 764:164~751 publica é lesada por aind ser ignorada qual é.a producção

«Estes numeras que attestam o progressivo augmento da e o consumo da provincia.
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« Qnanto ao' algodãn, por exemplo elo anno de 'l870, a saccas, trazidas de outras proyifJcias (Ceará, PiaulJy e Para),

escripLl1ração das prunsas dá como exportarIas 60:078 sac- vindo com guia 9,012, e 1,548 cro transito; aquellas sujei.
cas e a do tlJesouro !~9:290, parecendo pois que deixou el- tas unicamente aos direitos geraes, e as outras a nenhuns,
le de perceber o imposto de JO:788 saCt;as.» ou simplesmente ás despeZlls do cxpediente.

Está, pois, bem claro que tanto a inspectoria do thesou- Tambem em seguida vão publicadas duas cartas dos pro·
ro como a presidencia da provincia acreditam serem no an- pl"ietarios das prensas, decla, nndo a do sr. Castro Reis ha.
no de 1870 subtrahidas aos direitos geraes.e provinciaes ver 'desde o 1° de janeiro a 31., ele dezembro cxportado
10:788 saccas de algodão. 33,q,({·3 saccas, e 26,684. a dos srs. Viuva de João GnallJer·

O zelo pelos publico interesses em todos sempre é mui to da Costa & Filhos; ambos 60, 'l27 saccas e não 60,078,
digno de louvor. Da parte do empregado publico torna:'se como assevera o relataria Ia in péctoria. Porém, compa·
Om um dever indeclinavel; é mister, l1ldavia, que não aDu- .rando aquelle nomero 60,127 com o elas saccas despacha·
se da &ua posição, lançando, sem fortes motivos que o jus- elas na alfandega paril pagamento dos direitos (õ8,608), te·
tifiquem, a ignominia sobre qualquer pessoa, e principal- remos, adrlicionando-Illes üs '1,538 qoe, por virem em tl'an·
mente sobre corporações respeitaveis; pOJ'em o sr. inspec- sito, os oão pagaram, 60, '14·6 saccas, ou a conta pelas pren·
to.r do thesooro não tinha base solida para o que sobre o sas fornecida a commissão da praça) e mais 29 sac.cas des-
contrabando do algodão escreveo. pachadas na alfandega. .

Snbtrabir Ú Oscalisação qoasi onze mil saccas em mIl só Mui a mindo ncontece despacharem-se em fins de uezem-
anno é uoje impossivel neste porto. Se a accosação fÔl"a bro porções de saccas de algodão, que tão somente cIJegam
justa, infalivelmente o roobo seria coadjuvado pelos empre- a enibarear em janeiro, não podenLlo em tal ca o o mappn
gados fiscaes, porque, diga-se o que se quize!', llma ou 00- dos despachos da repartição fiscal conrel'ir com o dos-em;
tra sacca isolada pode :.i formiga ir para bordo apesar del- barqucs nas prensa., e foi o qoe naLúralmcnte aconteceu no
les; o contrabando avo!tado não. Agradeção pois aquelles caso presente.
empregados a benevolencia com que o sr. inspector os mi- A alfandaga deu-nos a somma das saccas despacllatlas de
moseou. 10 de janeiro a 3·1 de dezembro de 1870, mas não aaJr-

Cabe-Ibes 1argo quinbão na alJronta por elle feita ao cor- mou, nem podia affirmar, que todas e sas accas fica sem
po commercial. postas a bordo. Pelo cuntral'io as prensas inuicam-nos oto-

Os transum"ptGs acima feitos d'aquelles tlois relatorios, co- tal do algodão qlle no curso do anno enviaram para O' lia·
mo se vio, lançariJlll, cremos que mui involuntariamente, ll- vias; com tur10 não nos Llizem que esse total representa
ma grande e immerecida nodoa· sobre a corporação repre- exactamente todas as saccas despachadas n'esse anoo.
sentada pela commissão da praça pelo que esta, ja por qe- Na alfandega lilnçam-se os assentos nas datas uos despu·
ver do sen cargo, ja por amor de c1ase, e ja finalmente por chos, nas prensas é na do embarques; o que completamen·
interesse proprio, buscara repelir semelbant~lJensa. te estorva a' combinação do numero das saccas despacbadas

São exportadores os membros da commissão e presão em um estabelecimento e ~mLarcadas n'outro, podenDO á'
muito a sua hol'Jra para toleral'em que sobre ella, emLora vezes a dill'el'ença se.,l' de centen..ares e mesmo de milhares
directamente, pese o labéo a todos os. homens de negocio de saccas. •
arrojado pelos mencionados relatorios. Postas assim as cousas â sua verdadeira luz, bem paten-

Vai, pois, a commissão provar que se o sr. inspector dO te fica o CITO do sr. inspector, tão facilmente acreditado
tbesoul'o provincial, do qual partio a oITensa, melllor in- pela presidencia,' como achado pela consciencia publica, que
vesLigara, mais veridico fôra nas informações ministra, logo notou a absoluta impossibilidade de tamanho extral'io.
das â presidencia, evitando aggrav3t lima corporação, na Busquemos ontros termos ele comparação.
qoal sem duvida axistira um 00 outro membro podre, mas As duas prensas em ·J870 exportaram 60,127 saCtlé!s. A
cuja grande maioria procede com boa fé e honradez em su- conta do thesouro não passou de lí.9,290; porem acrescen·
as transacções, e que, apesar de completamente desallxilia- tando a estas as 1O.õ60 qoe a certidão da alfandega no d:i
da .dos poderes politicos, não I'arament~ ba sido bem util vindas com guia Oll em transito, alli estão 59,850 saecas,
á provincia. dando·se apenas uma falta de 277.

Comparando a escripturação das prensas com a do the- Esta falta sera maior comparando o nnmero das saccas
souro da provincia o sr. inspector raciocinou assim:- Se exportadas pela alfandega com a das que mencionou o tl1e·
aquellas em 1.870 exportaram 60:078 saccas, e o tbesouro sooro, ajllotando-Ihe as 1,D48 em transito pela alfandega
apenas de 49:290 recebeo direitos, segue-se que por con- não incluidas 'nas õ8,608 de que falia a sua certidão. Com
trabando embarcaram fO:788. O ~aciocini?, de feito, seria c:;tas a sobrediLa repartição deu sahida a 60,156 saecas,
logico se não se exportara muito algodão que aqui uoica- das quaes deduzidas 59,8õO (as 49,290 do relatorio juntas
mente paga os direitos geraes, e ás vezes nem esses. as fO,õ60 viudas de outras provincias com guia ou em

Provavelmente o sr. inspector não se lembrou deste al- transito), apparecerá então uma differença· de 306 smas
godão, escapancl..o-lbe o exame das guias que ao thesoul'o para mais, que póde resultai' de diversas causas totalmente
são levadas, e julgamos que nelte archivaclas. alheias ao contrabando.

Comtudo da certillão passada na alfandega-em 23 de maio Deste modo, se as cifras não mentem desapparece oima·
por copia no fim d'esta correspondencia, vê-se que em 1870 ginado extra\'io, e rehabilita-sc o credito da gente do com·
aquella repartição entre outro algodão despacbou JO,560 mercio tão duramente rebaixada nas apreciações da inspee·
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lol'ia do tlJesouro e da pl'esidencia da provincia, a qual Lam- rIaranhão, 31 de maio de '187L-:1l1fonio José Vil/a-
bem peccou por ás asserções d'aquella dar fé evangelica Nova, P.-José Joa'luim de Castro, S.-Luiz,Ribeiro Lei
sem proceder a todos 9s exames a que a honra da classe te, T.- José Francisco de Brito. Pe1'eira hmior.-Rai
commercial tinha direito.' Inundo José Pe-reira de Castro.-Anfero José J1acharfo.-

Naqnelle sen relataria ainda o sr. inspector fez grande Edttardo .J ufJusto Plac.ido.
reparo na desproporção que cm 1870 se deo entr'~ o nu- N. 1.-Alfanc1ega do Maranhão.-2a secção.-CertiGco
mero das sacc.1!S rccolbiuas nas prensas (67:376), e o dils em cumprimento .do despacbo do sr. inspector, que ele pri
conduzidas nos transportes ua companhia fluvial a vapor. meiro de janeiro a trinta e um de dezembro ue mil e oito
Estes carragaram apenas 40:058, indo, todavia ás prensas centos e setenta, despachar'1m-se o'esta repartição, cinl~oen

mais 26:41S. Acha porem, a cc mmissão da praça infunda- ta e oito mil seiscentos e oiLo (58,608) saccas ele algodão,
do este reparo de s. s.; provindo elle sem duvida de não e que fI'este me'smo [Jeriodo de tempo entraram de diver·
conhecer bem a situação da navegação Ouvial á vela, a ~ual sos portos lia imperio dez mil quinhentas e sessenta (10,560)
ombora assaz decaiua, ainda não morreu. sendo:-nove mil e doze (9,012) com guia e mil lluinhen-

Conduzem os vasos da companhia iluvial especialmC1Jte tas e quarenta, e oito ('1,548) em tran ito.-Eu José ~oa

[I algodões depositados em Caxias e n~ Codó·. Elles vão quim de MifDuda a passei. -l\1aranhão, 23 de maio de 187 L
para ali carregados, e achaodo abondancia de carga pnra o -Pagou de ce,'tirlão ·1~OOO.-Col1'n.-Lançado a- D. 36 do
re.gresso, tomam-na, sendo assaz diillcil aos produtos esta- I. auxiliar da receita.-Alf<lndega do 'Maranhão, 23 de maio
danados no Coroat{l, \'illa do ltapecul'ú, Rosario e outros ue 187!.- CaJluto.-Conft1rme.-Pinto Brandão.
portos intermedios achar logar pora ~ capital serem trons- (Estava rubricada pelo sr. iospector d'alfandega.)
portados. N. 2.-MarLlóhão, 11 dei maio de ·187L-Illms. srs.-Em-

No entrel:1Oto, o algodão que por lá fico mais tarde ou resposta ao amcio qne recebi com a data presente tenbo a
mais cedo em barcos ue \'ela vem aqLli procurar comprador. responder em satisfação :10 que exigem:-que desde 1° de

Do MeJrirn e pl'incipalmente do Pindaré qlJasi tudo se janeiro até 31 de dezembro de 1870 embarcaram na minba
rometle sem ser nos barcos da companhia, nem Vianna até Prensa Nova, para diversos navios 33,44.3 saccas de algo
agora tom tirado p~oveito algum de taes barcos. Acontece dão, como consta dos livros da mesma prensa e da nota
de ignal modo a boo parte llos productos importados, do mensal, qne junto envio.
Qragança, Vizeu, Tury, Guimarães e Cururup\1.. OTio Mu- Se não fossem os immensos serviços que actualmente se
nim ainda não teve a dita de nas suas aguas receber um só ocumulam nas pl'ensas mais circumstanciados esclarecimen
barco movido a vapol'. Emfim, do Brejo e ele boa parçáo tos poCJia dar a vs. ss.
do Piauby de'ce pelo rio Paruabiba copia não diminuta de .Apl'esento a vs. ss. meus respeitos por ser-lIIms. srs.
algodão e de outros pl'oductos aqui trazidos para pagamcn- Antonio José Villa-Nova e Joaquim José de Castro, presi
lo de debitos ou exportação. Pdrte disto carrega-se nos va· dente B secretal'io da commissão da praça do commercio do
pores da companhia, mas os dois barcos do !:r. José Coelho Maranhão.-De v . ss. ete.-P. p. de André de Castro Reis
de Miranda em cada quinzena uespejam aqui centenares de CWifodio Pe'reira Botelho.
saccas e milbares em cada anno. Assim a navegação interna N. 3.--llIms. srs.-Fomos honrados com o ameio de vs.
em barcos de vela ainda não se acha tão abatida como ao sr. ~s. de boje datado, pedindo-nos que informemos qual o nu
inspector parece, e graças a Deus já que assim acontece. mero de saccas d'algodão, que foram exportadas ou embar
Quando só ella frenqueDtava os portos e rios da provincia, cadas em nossa pl'ensa desde 1° ele janeiro até 3,1 de de
e la capital el'a abundante, ou, mais do que isso, era far- zembro de 1870; e em resposta cumpre-nos declarar, que
lissima, e por preços razoi1veis: hoje apezar do vapor e da n'esse periodo embarcaram em nossa' prensa 26,684 saccas
I'apidez das viagens, a cidacle quasi se acha faminta, per- d'algodão p3ra differentes navios SUl'tos no no so porto.'
dondo-se no iutedor immensos productos com grande las- \pplauclindo o passo que \'s. ss. acalJam de dar, seja-nos
lima dos lavrauores e dos babitantes da capital, que todos permittido, congratular ao honrado corpo do commercio,
n'isso ptlrdem. . por ter e.m tão distiocta commissão da praça êncontrado
Enlend,~ a commissão da praça que .com o que fica elito verdadeiros defIensores de sua bonra.

exuberantemente provou a injusta accusação feita á classe Respeitosos, comprimentamos a iiiustre e nobl'e commis~

que repreEenta, e que o relatorio do SI'. inspector do tbe- ~ãl) da praça em geral e a cada um de seus membros em
ouro peccalJdo pela inexactidão com que fallou no contra- particular.

bando do algodão, merece ser pelo mesmo SI'. prompta- Deus guarde a \IS. ss.-Prensa do Costa em Maranhão,
mente corregido, e se o fizer dara n'isso uma grande pro- 10 de maIo de 187 L-III ms. 81'S. pl'esidente e secretario da
\'3 de probidade e sensatez. muito bODl'ada e 'muito digna commissão da praça do 'com-

Todos erram, mas só os neseios OLl obstinados recusão mercio.- Viuva rle João Gua/berto da Costa & Filhos.» 
daI' acolbimento,á "el'dade qU:lndo se 16es apresenta, e a De tndo isto o publico facilmente perceberá com que dif
commi são sinceramente ,acredita que s. s. não entra nesse ticuldades não se Juta para s.e escrever qualquer trabalho
numero. ' ., estatisLico, quando os proprios eselarecimentos officiaes não

Conclnindo, declal'a a commissão que os originaes a que tem aguelle gráo de -certesa, qLle era para desejar.
n'este escripto allude se acbam na casa da praça, podendo Desde soa creação até boje tem sido este tbesooro diri·
ser ahi exarpioados por quem quizer. gido pelos seguintes inspectores:
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Leonel Joaquim da Serra, entrou em exercicio a 22 de ao entrar de novo no Tocantins, encontraram uma lJarada
setembro de 1838. que vinha cio Pará, da qual souberam por onde deveriam

Estevão RapbaeI de C.analbo, em t6 de julho de '1842. seguir.
Paulo Nunes Cascaes, em 3 de abril de -1846. . « Viajaram até o Pará e na volta trouxe c(]rtas do gover·
Dr. Alexandre Tbeophilo de Carvalbo Leal, em fO de ju- no d'ahi para o do Maranhiío, e bem assim canôas de maio

nho de 184,7. ar porte com alguns generos para principiar o seu com·
Luiz Miguel Quadros, em 20 de maio de 185'1. mercio pelo rio, gagtando n'esta digr~ssão 2 mezes pouco
José Baptista da Silva, em 28 de maio de 1866. mais ou menos. I

Henrique de Brito Guilbon, em 29 de outubro de 1867. Este Elias abria com f~O soldados, por ol'dem de d.
Abel Francisco Corrêa Leal, em 8 de junho de 1-869. Francisco de Mello Manoel da Camara, uma estrada desde
Henriqne de Brito Guilbon, em 12 'de fevereiro de '1870. lIJirador até Porto real de Goyaz, e em '1809 ainda I'i·
Dr. João Antonio Coqueiro, em 12 de abril de '1870. via.»
Tibiri.-Rio, que tam soas nascentes a pouco mais Este facto é tambem narrado na historia do Brazil de

de seis milbas ao sueste da capital, corre breve espaço ao R. Southey, como prova do pouco que se vulgarisavam cn·
sudoeste, e achando-se em distancia de duas milhas} tanto tão no paiz «os conhecimentos, que apezar de ser bem coo
das vertentes do Bacanga como das do Mauá, volta ao nhecido em Goyaz e no Pará o curso d'este rio, não se S3'

sueste e vai desaguar na bahia de S. José no lugar chama- bia em Maranhão em que latitude se devia buscaI-o, partin·
do-Quebra-1Jofes. do desta capitania.»

Em 4 de maio de 1700 dirigindo-se a camara ao gover- Curso.-Este magestoso rio tem sua origem na provin·
nadar Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalbo, então cia de Goyaz, pois das raldas das s~rras S. Fernando, Dou·
no Parà, falia em indios forros da aldeiata do Tibery. Vide rar(a e Perineos nascem os rios Urubti, Cabra, Verde. S.
Indios. .João e outros, que confluindo e engrossando-se até á po·

TiJ:n.bó.-Igarapé, que separa as ilbas do Cajueí1'o voação Aglla-q.uente, recebem ainda d'ahi até S. Felia; o
e bJelancieims, na barra da Tutoya; a 2 kilometros do mar, tributo do Cocai, Sarita Ritta, Prelo, Ouro, S. 19nacio,
quando muito. vindos do serlão de Amaro Leite, e de pequenos regatos:

Tocantrns.-(Rio.) constitnindo todos um só rio, sabe este de S. Felix como
Nome.-.:....Teve este nome de uma tribu indigena, que an- nome de rio das almas ou Maranhão, mas depois de re·

tigamente habitou su'as margens. ceber em seu seio o rio Palma perto da "illa, a que dã
Etymolo!f1'a,'--É derivado dalingua t~t'Py-ló-o, e cautin, seu nome, be denominauo Tocantins, nome que conserva

nariz bicudo ou pontudo. alé á bahia de Marajó, na provincia do Pará, onde faz bar·
Descubrimento.-Sobre o seu descobrimento por parte ra roubando o nome de Arngllaya, de que he confluente, e

do Maranbão eis o que o coronel Sebastião Gomes da Silva em cuja margem direita está a sua verdadeira barra ou foz,
Belfort diz no seo Itineran'o. dividida em tres canaes por duas' ilhas, na lal. austral de

«Ignorava-se totalmente no Estado do lIlaranhcio a .altu- 5° 5-1', e igual long.. do meridiano do Rio de Janeiro, se·
ra em que se achava o rio Tocantins, quando as cartas re- gundo o Alias do dr. Candido Mendes d'Almeida, quasi
gias de 12 de março de 1798 decretaram, a promoção de defronte da colonia milltar de S. João do Araguaya, na
meios para descobri l-o e navegai-o. margem esquerda d'este.

« Foi isto no governo de d. Anlonio de Saldanha da Ea· Do Tocantins só pertencendo ao Maranhão, pela resolu·
ma. ção legislativa, sanccionada pelo decreto n° 773 de 23 de

«·N'estes tempos, habitava QO sertão de Pastos-Bons, na Agosto de '185l~, a sua margem direita com as i1bas a ella
fazenda G'rande, Elias.Ferreira de Barros, homem inclinado proximas, desde a barra ou foz do Manoel Alves Grande,
a descubertas e temera rio em empresas contra o gentio. que tambem se chama Sereno por cnusa de um dos seos

« Intentando procurar terreno com pastos e agoa para braços asssim denominado, até á sua conJ1uencia com o A·
estabelecer uma fazenda de gado, entranhou-se para o ser- raguaya, limitar-nos-bemos a tractar d'esta parte somente.
tão, lá para as bandas do Mirador á margem do rio Alano- A tres leguas do rio Manoel Alves Grande está assentada
ei Alves Grande, e passados tempos apparecell-lhe abi um a cidade da Carolina, pouco adi::nte descreve o rio uma ouro
indio confessando ba\'er fugido de uma can~a, vinda do Pa- va em forma de ferradura, que termina na ilha dos bole8
rá para Goyaz por um grande rio, e que atravessandu mat- onde existem pequenas lavouras: passada ella torna o rio a
tas e campos conseguira-chegar á fazenda de Elias.· fazer grande volta para S. 0, e d'abi para N. E, onde rece·

u Desde logo Elias concebeo ideia de ir vêr o rio e cbe- be da margem direita o rio Ouro e mais adiante o ribej·
gar ao Pará, fabricou uma montaria, e descendo n'ella com rào do cur'ral do Cocai. Segue-se-Ihe a praia grande do
o indio e 3 escravos seos pelo rio lI1anoei Alves Grande, Cocai, e logo depois de grande volta para L N E encon·
se achou em dia e meio no Tocantins. tra-se a ilha de S. Jose que te{ll mais de duas legoas de

« Seguia por este abaixo, e cbegando ao lugar, onde se extensão, e quI,} foi outr'ora habitada pelos indios Caraons
mandou estabelecer a vil/a de '8. João das duas bar'ras, ficando o éanal navegavel ,\ margem direita: d'abi torna o
ignorava o indio qual dos rios era o que bia ao Pará; n'es- rio para N E, encontra-se com a segunda ilha do Campo,
ta incerteza entraram pelo Araguaia, porem no fim de 2 e logo depois recebe da margem direita o rio Farinba, ten
di1s desconfiando estarem perdidos, voltaram e felismente do defronte da S!la foz a pJ1imeira Ilh<J do campo, e toro
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nando-se para S O d:l uma grande- volta para N E, passa Passado o J ataubá, começa o Angical, depois d'esse o da
entre dois fklredões de pedras, de amuas as margens, ten- Pnlia-chafa, e segue-se o da Viraçc1o-grande, no qual está
do apr.nas 60 metros de lar'gura, e formando doas gargan- mais proxima a margem esquerda á Uha Sampayo. Ao es
las, a que se dá o nome de Estreitos, onde pela profundi- lírZio da Viração grande, segoe o da peqoenil, ou viraçãosi
dade corre a llgoa vagarosa, e quasi impurcepLi\'elmente no nha, e no fim d'este duas ilbils, uma proxima á margem di
verão. rei ta, e outra proxima á esquerda, denominada Suma·uma,

Abilixo (l'estes-estreitos-está a ilha do mesmo nome, entre a qual e esta margem fica b canal no verão. Meia le-
odepois d'ella recebe o rio da margem direita o ribeirão gua pouw mais ou menos adiante da Sumauma está o alto
llaueira, e mais abaixo o de Sant'Anna, fronteiro ao qual, denominado Frade, por ter abi bavido estabelecimento dos
na opposta est.l a ilha d'esta Llenominação. jesuifas, hoje-Palmyra, do dr. Antonio d'Aguiar e Silva.

Segue-se a itaipava tambem de Sant'Anna, q(]e no inver- Segue-se o estirão do mesmo, e depois o do Tição, no
no se desce ele salto, e no verão exige descarga, e condnc- qual mais proximo á margem esquerda eSLá a ilha do mes
çáo das cargas em cascos ou por cima das pedras: a esta mo nome, e defronte d'ella recebe o rio da margem direi
segue-se outra ilaipava, a do Quebra-fesf.a, nas mesmas ta um ribeirão a que dão o mesmo nome.
condicções. . Abaixo da ilha Tição encontra-se.a do Papagayo, fro.n1gt .

A tres legoas da barra elo ifaueim está n'um terreno ar- 1'0 á qual, e da margem direita recebe o rio outro volliffi;-·
giloso a po\'oação de P01'fo-Franco, segundo distric.to da so ribeirão denominado P<Jrallá. Depois da ilha Papagayo,
villa Nova da -Imperatriz, fronteira á cidade da Boa-Vista, e e seu estirão, segue-se o do Lago-[j1'ande, onde ba com o
a igual distancia, pouco mais ou menos, a cachoeira das mesmo nome ulIla peqnena povoação na margem esquerda.
Ires barras, assim del10minada por haverem n'ella tres ca: Abaixo do Lago-grande está na margem direita o lugar
naes, que tamhem exigem. descarga, assim como o Secco do alto denominado Primeiro cocai, junto ao qual desagua um
(:ururú. poderoso ribeirão, que se Gomm.unica com um grande lago

Adiante fica a ilha da Bolica, que recorda a capitulação em cnja margem occidental termina o territorio, que foi dos
~as tropas porLuguez3s sob o commando elo majur Franci - jesuitas, seglIindo da Jita margem occidental do lago, assim
co de Paula Ribeiro. como das verteutes do ribeirão C3cáu, o rumo de norte até

A tres legoas, provavelmente, d'esta ilba faz barra na atraveSS3r a Serra-g'fande, alcunbada do infer1lo, e chegar
margem (lil'eita o tremenelo rio Lageado, e CJuasi em igual ao valle, que immediatamente lhe segue.
distancia encontra-se 3 ilha Apillàgé, e depois d'ella a ca- Muitos outros ribeiros e grandes lagos com diversos no
chocira Santo AnLonio, que reconla o primeiro-combate com mes contribuem desde o ribeirão Cacáu até aqui par;1 aug
as for~as portl1guezas no tempo da jnLlepenclencia: esta ca- mentarem as aguas do rio, que em alguns dos 'estirões no
choeil'a para sua passagem exige descarga, e eonducç'io do meados tem mil, mil e cem, mil '6 tresentos, e mais meLros
carregamento do bote ou canoa, por Lerra c pela margem de largura.
esquerda. Dnas outras leguas depois LIa lago dito está a barra do

Do pal'allelo d'esta cachoeira para o Suão se acha mais Tocantins, e n'ella a duas ilhas, que a dividem em tres ca-
castanha" e nem cravo do Part:i. naes, como dissemos, na margem direita do Araguaya.

Depois, ou passando a cachoeira, encontra-se a ilba de Todas estas cachoeiras, iLaipavas, e seccos existente
Santo Antonio, em que ba tambem cachoeira, e mais abaixo até á e'l'1'a queb1'ada iuclníii\'e, são faceis de evitar por
3 da Serra Quebraria, que igualmente exige descarga e meio de canaes de curta extensão, abertos em nma, ou ou
conducção pela margem direita. tra margem do rio, por onde se fazem os carretas, quando

Segue- e uma extens3 ilba com boas terrllS par lavoura, não se podesse melhorar os cannes existentes, removendo-
00 reduzida a pasto para criação de gado. se, ou uistruindo-se as pedras, que os obstruem, a mÓI'

Muito ribeirões recebe da margem direita o rio desde Darte das quaes são soltas.
Italleira até :Jqui, uos quaes o mais volumoso e medonho, Da Serra-quebradJ até á barra üem um obstaculo ba para
no tempo do inverno, é o Lage(ulo, cuja passagem se tor- a na"egação.
na souremaneira perigo a. O terreno das margens é argilos'o, e n'ellas, as im Gomo

Passaua esta ultima ilba, de que 3cauamos ele tratai', co- em algumas corôas, acba-se sesquioxido de ferro em abull
meça o estirão cio Embiral, em que na margem direita faz danc'a, e terrenu:> secundarios de diversos systemas, menos
barra o riúeirào do cacau, que limita pelo nascente as ter- do HiO grupo.
ras, de que foram pl'oprietarios os jesuitas. No seu estado normal as aguas do Tocantins são aSllla-

Até aqui a margem direita consta de campinas e tiras do das, cristalirlâs, e saudaveis, abund3ntes de peixe e de tal'
DlaLta pelas margens dos ribeirões e 110 rio em alguns lug:l- tarogas: U3S praias, alem. de lindas, são largas e extensas,
res, mas d'aqoi para diante é o iuverso. e sua~ margens -revestidas de pomposa e variaela yegetação,

Quasi umH legua abaixo da barra do Cacau está situada e abnndantes de caça pnde não ba gentio.
apovoação ele Santa Tbel'esa, 10 distrirto e séde ela viUa A parte da margem, que p.ertence a esta provincia, é toda
Nova da Imperatriz. . habitada até Santa Thereza, por peqnenos lavraLlores e crea

Aeste comprido e.stirão segue um outro llenominatlo dores da gado. Dahi para baixo raros são os babiL3ntes.
Jata1~bá, em que desagu3 o riueirão do mesmo nome, cha· Não tcm indigenas bfavios, e os conhecidos que existem
mado tambem por ootros Angical. Caracabys, Caregês, e Pivócas, vivem 3lJeiados, e prestam-

Diec. Vl. 1-66,
•
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se a pequenos serviç.os, que d'elles se exija não ror muito renhas ao seo soccessor Fernando Delgado Freire de Caso
tempo, pagando-se-Ihe'. Vivem nús, e assim servem tanto tilho no gO\'erno de Goyaz encontramos o seguinte.
na~ povoações como fóra (J'ellas ! «"As instrucções dadas a D. João Manoel de Menezes, no

Não podiam tantos braços arrancaelfls das trevas, em que aviso da secretaria de E 'taclo dos nagocios ultramarinos de
vivem, e i1lomina(ios pelo Evangelho formar rovoações uteis W de ja!leil'O dL\ 1799, recommendam llIoi particnlal'mente
ao Estado, e a si pt'oprios, ja cultivando a teml, ja empre- a este governa(]0r a ));Jvegação dos rio" Aragunya e Tocan·
gando-se nas artes, nos (jfficios, e na marinha, para o que tins, e o commercio d'e ta COnl a capitania elo Gram-Pal'ií.
todos sITo apto ? Que melhores colonos que estes depois aA carta regia ele 7 de janeiro ele -180G em resposta ao
de instruidos? rnen officio de 7 de outubro de -1804 (;oncec!e inteira isen·

Jorros de dinheiro correm para esterilidades, e para apro- ção de di imos pai' dez <.Jllnos <.J ql]em fôr e t;Jbelecer-se ao
veitar·se tantos braços decretam-se escassas som mas, que longo délS margens cios mencionarias rios, e ainela tres le·
só servem para dispel'dicios. guas na distancia d'ellas.))

Da Carolina até Santa Theresa dista em linha recta, se- Por este rio exist.e muito commofl:io desde a ciLlade da
gnDdo o r. Mendes d'Almeida, qnarenta e sete legoas, mas Carolina até ü capital do Pará.
pelo Tocantins ou por terl'a, não tem menos ele oitenta, Irg,vegação.-É [):Jra entil'-se, que seja este rio tão se·
quanto calculam os respectivos babitantes. Oleiado elo c<lchoeiras. le pedra5 soltas. e ele sect:os. que

O teneDO mais lJr'Oductivo, e rico de prodoctos natnl'aes em diversos sentidos lhe irrição o leito. e tanto L1iffieultarn
da mesm:J especie do' do Púá, menos só a borl'acha, é o a Slla nílvegaçITo, alias importantissima, pois basta consida·
que foi escolhido, e possuido pelos jesuitas, e tanta impor- I'ar-se a nascente e a foz tl'este rio. as SLlas immen as mal'
tancia Ibe ligavam elles, que eonsta-nos ter sido at:hado em güns, e os vastos terrenos, que banha nas pró\'incias de
Lisboa o fragmento de uma representação, ou cousa que o Goyaz, Maranbão e Par~l, para calcular-se immürliatamenle
"alba, do superior do collegio cl'esta cidade ao Geral, na as grandes vantagens, que d'ella se poderia, ali so pode:'!1
qual muito lhe supplicava que fizesse todo o possivel para ainda colher, .
qne ao menos se lhes deixasse aquella propl'iedade, eOlbo- A capital de Goyaz acha-se, bem pMe dizer-se, no cen·
ra ficassem privados de todas as outras d'esta província. tro do Brazil, igoalmente distante da fronteira do norte coo

Alem d'isso é abunLlante de grandes e piscosos lagos. e mo da cio sol, da de leste como da de oeste.
os melhores pastos para creação de gado. que tem a pro- Pense-se tambem na posição da cidade cle Belem no Para
viocia, todos cercados de maHas virgens, á margem do rio, e rapiLlamente se vê, que' e tas tiDa., capitaes, llma a mais
na direita do ribeirão Cacáu, e na esquer'da do Paraoá na central do Brasil, outra a mais septentrion:Jl, se acham se·
proximidade da primeira serra. onde se acha ainda "e 'ti- paradas por uma distancia pouco mais ou menos Lle [iOO le·
gios de um estabelecimento maior do qge o que tiveram guas,
bllira rio no lugar Frade, ora Palmyra, e tem preciosas ma· A navegação a vapor, conduzindo 11 ('eboque bilrcos car
deiras ele marcenaria, e tinturaria. e também para constrllc- regados d mercndorias, irá diminuindo consideravelmente
ção civil, e naval. as distancias intermediarias a essas capitaes, encurtando a

Foi esta propriedade sequestrada, e passados cincoenta demora uas viagens, e le\'ilodo a ilbunclancia por todos es
4nnos, posta em basta· publica: foi seu tel'ritorio com as ses lugares, e povoações ribeirinhas, e em pouco tempo
bemfeitorias, que existissem, arrematada pelo capitão-mór acbar-se-ba completamente transformado o exteosissimo vai·
Antonio Rebello Bandeira pela quantia de dous contos de le cortado por esse bello rio,
reis, em rasão de se acbar então possuida pOl' hordas sel- Alem d'estas razqes ainda tia a meditar-se !la seguinte.
vagens, Qe que era perigoso reivindicar. O Pará rom o Amazonas formam para assim dizer um

"no capitão-mór Bandeira passou a seu (ilho uQico o te- Estculo no Estado, unido ao corpo do Imperio unicamente
nente-coronel l\1ilitão Bandeira Barros; d'este á sua viuva por braços de aLlmini traç50 e gorerno.
D. Beatrir. Caodida Aurora Barros, qoe cedeu ao dr. Anto- Nem uma estrada, nem um meio de communicnção, Dem
uio ele Aguiar é Silva (l maior, e melhor parte, desde d ri- uma relação mercantil as liga com as outras provincias: uma
beirão, que desagua no estirão do Jataubá até o ribeirão esquadra inimiga, que se eollocasse na foz do Amazona,
Pa1'aná fronteiro á ilha do Papagayo, seguindo m~rgem cortava a comn::lunicação com o Imperio e com o resto qo
direita de sua foz, assim como das vertentes d'aquelle. o mundo.
rumo ~e norte, até o valle que limita por esse lado, todo O l'ocantú~s e o Araguaya, que [lõem em cont:Jcto es
o territorjo. O resto, isto é, do ribeirão do Cacáu, ao do tas duas provincias com o Maranhão, Goy..az, PiilUhy, Bahia
.TatauM, ê do Paraná até á margem occidental do lago do e Malta-Grosso, são o unico correctivo para evitar êsse iso·
primeiro cocaI, pertence boje aos berdeiros d~aquella villva lamento.
Barros. Não nos sendo possivel separar estes dois rios. mllitas

Commercio.-A carta regia de '12 de março de 1798, "di- vezes no:; veremos f0rçados a tractar tambem do Maguaya,
rigida ao governador do Maranhão, determinou os meios o que tal\'ez pareça fóra do nosso' proposito, e sirvam es
de navegação do Tocantins para se alcançarem os interesses tas linDas de advertencia ou explicação.
commerciaes entre as provincias do Pará, Goyaz e Mara- Permitta-se-nos tambem alargar um pouco as nossas vis-
llbão. tas, lançar os olhos sobre as provincias do Pará e Goyaz, e

Em uma carta escripta por D. Francisco c1'Assis Masca- dizer o que ellas tem feito a favor da navegação d'este rio
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pelo espaços, qne lhe pertencem, embora d'isto talvez se grandiosas abrangiam as necessidades do reino de Portugal
- tire bem amarga cen::>llra contra o governo do M3ranllão, até;is mais longiqllas regiões elos seus dominios de ultra

que nad3 infelizmente tem feito n'este sentido em tão gran- mar.
dioso empenho.. . Foi elle quem Jispertou a attl3nção do capitão general de

A primeira ,'iagem de explor3ç50 por este rio, de que Goyaz D. João Manoel d6 Mello para as vantagens d'essa na
temos noticia, foi a eifectuada por Antonio Luiz Lisboa, que veg3ção, e este teria mandado Inicial-a se, o não surpreben
odesceu até o Pará, dando 30 governador d'essá capitania, _desse a morte em 13 de abril de 1770.
então João Pereira Caldas (Co ro{ei'Yo de SlUt via,1em, na qual Coube a seu Sllccessor José c\'Almeida e Vasconcellos
incloio noticias muito minuciosas das c3choeiras, canaes, re· esta gloriosa tarefa, que realisou, mandando em junho de
eires, chapadas, barrancos, corregos, rius aQuentes, ilhas, 17í3 descer pelo curso do Alto-Tocantins algumas canoas,
eampos, baixios, e sete figuras ele serras.» aprestadas no Pontal, as quaes sob as ordens de Luiz Ta-

Onde estará tão util e {Jro\'eitosa desol'ipção? vare::> Lisboa e do cabo José da Frarwa, chegaram ao Pará
Já antes d'esta viagem, em '172!~, algnns companheiros a 2,1 de setembro do mesmo aniío.

de Dueno o filho desceram por este rio, e acertando com o Então era ainda prollibida ao commercio dos povos a na
originario (tos morros de Cavéllcante nélv8garam por um e vegação dos nossos rios a pretexto de extravio do produc
ootro em balsas até á capital do Pará. . to das minas, e só foi franqneada em 1802 sendo Luiz da

Pela carta regia de 26 de abril de 167~, se sabe d'outra Cunha Menezes gorernador de Goyaz, e José de Napoles
expedição anterior a esta, porque por ella foi ol'lJenado aos Telles de Menezes do Pará.
«cabos da tropa da gente de S. Paulo, que se achavam nas Tristão da Cunha Menezes e Francisco de Souza Coili
cabeceiras do rio Tocantins e Gram-Pará. para que, se fosse n11O, qne lhes succederaru nos respectivos governos, inte
exacta a noticia 4ue havia no reino, de que n'ilqnellas para- ressaram-se igu;llmente pela navegação dos rios, trabalhao
gens se baviam descoberto minas preciosas, mandassem im- do aqllelle para levai-a pelo curso do' Alto-Tocantins, ao
mediatamente uois bomens, com particip;lção cl'isto, d'entre passll l]lle este promovta com o maiàr empenho a explora
os mais praticas, ;lO Pará e Maranhão, ou por S, Paulo, 01) ção do AI'agua)a.
por onde fosse mais conveniente, com t.anto que chegassem Em carta particular a este respeito t1isse o marquez de
ao reino com a maior breviLlade, levando comsigo amostras Pamb;]l a Souza Coitioho «esse é o caminho do qnintal por
dos mioeraes ou pedra, que tivessem sido descobertas, as- onde poderemos anelar tlm liberdade, vestidos de Braga e
im como a relação descripta do sitio, altura, o terreno em Sem lenço ao pescoço Ioda costa é caminho de praça pu-

que ellas se aêbavam.» blir,a, onde só tranzita a gente bem paramenLada: aqueHe é
Estas explorações, feitas a ffi:Jior parte d'úlla3, sem 01'- fechado por nos os portões, qlle poderemos não abrir quan

dom, sem mellJodo, e paI' isso sem prol'eito, principiada, do ai queiramos! o da costa póue ser trancado pelos ga
como se acaba de vê!', em tempos mui remotos, tem conti- leães ele Oenpanba e Flandres, l)lle, unidos a el·f'ei de
UDauo até hoje, e agora me mo acabamos de saber, que França, aluam com grande enbiça para toda es a terra, e
no\'os explol'adore cbegaram:\ capital da prol'incia do Pa· Estado da margem do rio Amazonas.»
rá, Para isto Souza Coitiobo pl'omoveu e entregou uma ex-

Entre os antigos nola-se o majol' Francisco de Paula Ri- pedição com generos do cornmercio a Thomaz de Souza
beiro,' anclor de \'arias J11emorias, sendo uma a respeito de Villa-Heal, qiJe sallio de Belem a 1> de fevereiro de 1791, e
Da viagem POI' este rio, quando por avi o de 1'I de :Jgosto subio o Tocantins até ao A.rraial do Carmo, onde desem

do 1813 foi nomeado commissa1'io do jJiaran1l.ào par:l pre- ll:Jrco(J.
fixar o limites cl'esta capitania com a de Go)az, e pOI' essa D'ahi foi á capital para munir-se dt] novos meios, e em
occa ião compoz um IJ1Q1Jpa do interior da mesma capitania: b:lrcando em 2~ de dezembro do mesmo anno no rio Ver
hoje ambos estes manuscriptos pertencem ao Instituto histo- melbo, junto á foz do Ferreiro, oQortou à Belem a 2J) de fe·
I'ico do Brazil, aquelle doado pelo coronel 19nacio Accioli, \'ereil'O de ,1792 com pouco mais de 50 dias de viagem.
e este pelo conselheiro Vasconcellos de Drnillond. Ainda que uem snccediLlo, este primeiro ensaio não teVl)

Lemhramo-nos ninda do «Roteiro das capitanias do ParLÍ, seguimento, aconte,;enóo depois viajal'cm o Ar3guaya, com
Maranhão, Piauhy, Pernambuco e Bahia pelos sens cami- largos intel'stivio~, alguns negociantes, como em '1796 Mi
nhos e rios eeotraes por Manoel José ele Oliveira B3stOS» guel AI\'es de Oliveira e Eustaqllio Lobão.
impresso no Rio de Janeiro em 1811 e a «Descripção do Encarregado especialmente por carta regia de 12 de mar
estado actual lia navegação dos rios Aragllaya, Tocantins e ço de '1798 ele promover a navegação dos rios da capitania
Maranhão, dirigiua em 1808 a D. Rodrigo de Souza Coiti- de Goyaz, o novo governador D. João Tliomaz de Menezes
nho por José Manoel da Silva Oliveira,») manuscripto exi - tomou a si reconbet:er a do AJ'aguaya, e entrou na pro
tente no archivo d3 secretat'ia d'Estauo uos negocias estran- \"incia subindo o curso d'esLe rio até o porto de Santa Ri-
geiros. ta, ou seo tributario, o rio do Peixe.

Ocaminho flO\'ial, escreveu com mllito acerto o distincto Pareci3 L:Jmanl1a dedicação á tal emprr.sa annunciar feitos
ongenheiro Rebouças já tantas vezes citatlo por nós, dos u~lLeriores em seu beneficio, ma:. as discordias, que reina
rias Tocantins e Al'aguaya para a então capitani:l de Goyaz, vam no uecurso do governo de D. João de Menezes, distra
ja atrahia o interesse da metropole portugoeza 00 tempo do bi!'am-no de levar avante o que encetara com tanto sacrifi
mal'Cjoez de Pombal, homem de genio, cujas vistas vastas e cio.
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Seu successor D. Francisco (]'Assis Mascarenhas, depois conhecor as condições de sua nayegabilidade, e lovantal' Srnl

marquez dé S. João da Palma, não descuidou-se d'isto, an- carta uydrographica, e elle mesmo, ao retir;Jr-se da provin·
tes pôz a maior solicitude em tornar conbecido e frequen- cia, desceo·o [l;Jra ror si mesmo estuclal-o e observaI-o suo
tado o caminbo de Goyaz ao Par" pelas aguas do \ragu::Ija. geitando-se a toelos os riscos de tão penosa viagem.

Em maio de 01806 providenciou á custa uo governo, 'no Está pois dosue os tempos coloniaes reconhecida a ulili·
porto de Santa Rita, uma primeira expedição de ti canôas, dade cresta na\'egação.
carregadas com 1640 @ de \'arios generos, a que seguio- Ex.istem, é \'erdade, grandes obstaoulo levantados !Jela'
se logo outra de 4 canoas, preparada poi, particulares. mão da natureza, porem os homens pnr meio da industria

Nos dois anuos seguintes promoveo a deseida ao Pará devem procurar removeI-os.
de outros comboios proximamente de igual monta, e se- Malto·Gro"so abrio ullIa estrada de Cuyabú ao Araguaya.
g.uramente de seus exforços colberia o beneOcio de ejnclo. e foudoLl á margem cl'este :J colonia de Itucaiú, c collocou

-se em 1808 não deixasse a adminisl.raç50 de Goynz afim um \"apl11' nas suas agoas. .
de tomar a de Minas-goraes para que fora nomeiado. Goyaz mellJorou as estrada", que ligam a Capital ao rio,

Succedeu-1lJe Fernando Delgado Freire cle Castilho, em construio uma magnifica ponte, a maior d::J provincia, 50·

cujo governo foi doada a na\"egação do Araguaya e Tocan- bre o rio Ferreiro, na estrada de Leopoldina, mandou Iim·
tins com os importantes previlegios e isenções concediclas par o CUI'SO do rio Vermelho quo leva a navegação êllé H
por carta regia de 5 de setembro de 18! -I, leguas da eapit~l, medida esta, que não estil inteiramenlo

Mas nem as sociedades mercantis, instituiclas ,i sombra .executada, votoo '12:000aOOO de reis do subrenção para a
d'esses favores, nem os presidias militares, que depois se companhia, associação ou empres,l, que se [J'I'oposesse a
foram levanl.ando llas margens dos rios, poderam tornar manter por 30 annos a linlla de navegação nas 230 Il:'goa~,

I

frequentada e prospera sua navegação, apenas de tempo qne o rio tem desembaraçadas entre o Itacaiú, Leopoldina
em tempo empreh'endida por algum Of'gociante intrepido, e Santa Maria: fez mais elo que i to, porql e no anno dI}
que hia permutar mercadorias nas praças elo Pará. '1869 cerca de 30 canoas cle .J:OOO a 2:000 @ de carga,

As tentativas reiteiradas dos governadores da capitania lripuladas por' mais de 600 goyano.s desceram as agoas do
de Goyaz a uem da carreira do Aragnaya dão snfficiente Alto-Tocantins e Af'\lguaya trazendo couros, cavallos, e bes
prova de que, desde tempos remotos, fora ella l:onsiderada tas mnares até ao PariL
como de maior L1tilidade ao adiantamento d'esta provincia Alem de tudo isto nomeiou' uma comrhisslio, composta
do Brazil. do bi -po de Goyaz, do visconde de Arary, e de EliCls José

Muitos presidentes, ql1e a administraram depois dJ fun- Nunes para obtel' uO governo do Pal'ú um' auxilio aooual
dação do Imperio, não tractaram d'este melboramcnto com de 30 contos de reis para montar·se a navegação de linba
menos zelo e afinco. suporior, o que obtido, está consegllida a navegação para

Testemunbam os serviços prestados pelo senndor José Goyaz, como se vae vêr.
Rodrigues Jardim em 11830: a primeil'a compaobia de na- Desde que haja uma linha de "apores nas 250 leguas en·
vegação, organi:;acla em 1846 sob os aospit.ios do dr. lo- tre o secco S. Miguel, no alto das cacboeiras, e Leopoldilla,
aquim Ignar,io Ramalbo, tambem coadjuvado pelo destinc- que fica 28 legoas ~10 N O de Goyaz, um bote de 2,000 @

to goyano Q dr. Rufino TlJeotonio Segurado: a segunda vem de Leopoldina 'i Capital cio Pará e volta outra vez á
associação para o mesmo fim, devida ao patriotismo cio Leopoldina com a dl~speza de 2:000~000 reis
comrnendador Antonio de Padua Fleury, vice-presidente Apesar da distancia de Leopoldina á Capital de Goyaz sêr
da provincia, e que por aviso de 20 cle janeiro de 18M) apenas cle 28 legnas, comtudo só o freLe de Leopoldina a
obteve a approvação c o apoio do illustre marquez de Mon- Goyaz é igual ao de Belem á Leopoldina.
te Alegre: depois as obras para desobstruir o rio Vermelho Assim temos as 2,000 @ de carga, transportadas por
na administração do dr. Eduardo Olimpio Macbado, e a um bote, rebocado na parte limpa do rio, chegarem a Goy
terceira associaçüo commercial promovida em 186'1 pelo az com a despesa de 4 contos de reis.
dr. Antonio Joaquim da Silva' Gonçalves, As mesmas 2:000 @ de carga, vindas do Rio de Jaoeiro,

Dos administradores, que se seguiram, poucos deixaram cbegam a Goyaz com o estupendo frete de 24:000~OOO reis.
de trabalhar para o. mesmo fim, pois ninguem já duvidava Se á este melhoramento se juntasse o de nUla linha infe·
dos seus beneficias, e se eHa se não re;Jlisava plenamente, rior entre Cametá e a caclJoeira da Itabóca estava realisado
era porque empregavam-se poucos capitaes para vencer o gigantesco pensamento do marqueE de Pombal de ligar a
grandes obstaculos, quaes os desertos sertões e cacboeiras foz do Amazonas á do Prata por uma linha de navegaçãoJ

do Tocantins e Araguaya. interrompida apenas por 40 leguas de terra.
Finalmente appareceo um presidente illustrac\0 e empre- E s6 o Maranbão tem esLado como que insensivel á vista

hendedor, cheio de actividade e de fé \'iva no futuro, que ue tantos trabalhos, tão grandes exforços, e tão nota\'el de
reergueo em toda a sua importancia o projecto da navega· dicação da parte das outras províncias I
ção do Araguaya, e fel-o apparecer n'uma phase auspiciosa. Liúerdade de navegaçào.-Por aviso do rninisterio dos

O dr. José Vieira Couto de Magalbães convencido de que estrangeiros rom data de 7 de dezembro de 1866 e refe
esta via fluvial era a arteria da vitalidade de Goyaz, des- rendado pelo conselheiro Antonio Coelbo de Sá e Albuquer
vellou-se em franqueai-a á circulação commercial. que, ficou aberta desde 7 de setembro de .1867 aos navios

Mandou o engenheiro Ernesto Vallée explorar o rio, re- mercantes de todas as nações ::I navegação d'este rio des-
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de Belem até Cametá, tão somente, o qne é para sentir-se. Tres-f'uros.-Povoação perto da ,"illa de Santo
JJissões 1·eliyiosas.-Frei Cbristovão de Lisboa foi o pri- Ignacio do Pinbeiro.

meiro missiona rio, que em agosto de 1625 levou abi por Tri~unal ela Relação .-Foi creado pela
entre o gentilismo derramauo por essas maltas a 1Jrilbante resolução regia de 23 de agosto de t81 f para su1Jstituir a
luz da r~ligião. Junta de Justiça, de que ja tractamos.

Depois cl'isto varios missiúnarlos, em diversas epocbas, A 5 de março de ,1812 foi deteréninada a confec.ção do
tem percorrido esses vastos sertões, porem infelizmente mui- seu regimento, o qual, datado em 13 do mesmo mez e an
los são levados pela ambição de ganbo, que buscam adqui- no, foi mandado executar por carta regia de 19 de juuho
rir pelo commercio. de '18'13.
Tomba-l'as-aguas .-Canal de 8 a 9 kilo- Por meio da carta regia de 28 de janeiro de '18'13 foi

metros de extensão e Lalvez 1 de largura, o qual commo- participada a creação deste tribunal ao governador, então
nica a lJabia ele Maotible com a de São Bernardo: jaz ao S do Maranhão, o \'ice-almirante Paulo José da Silva Ga-
eS E da ilha do Jaburu. ma.

Sahindo:se da babia de São Bernardo e su1Jindo-se por Na quinta-feira 4. de novembro do mesmo anno foi ios-
este canal, ao cabo de 4. a 1) kilometros chega-se a um sitió tallada, pro\"isoríarnente, na casa da camara até que se
em que se \'ê para E S E a bocca d'um igarapé cbamado apromptasse a casa 1'egia, onde presentemente se acha des
das Pescarias: esta bifurcação forma uma ponta de terra (ilba de fevereiro de 1818.
de maugues acostada a do C01'oatá de rlenlro) a qual cbama- «Ficou servindo de casa da camara o hospital velho, om
se Tomba-l'as-ag~~as por ser, segundo diz o sr. David Mo- concertos para casa de Relaçcio.D
reira Caldas, o divort?'a aqu.an~m das marés, que sobem pe- Esta casa foi propriedade dos jesuitas, e pela confiscação
las barras do Cajú e Totoya. Desta ponta é que deriva-se o dos bens d elles passou ao dominio da corôa.
nome do canal supra mencionado. Ao depois foi bospital regimental, como já dissemos em
Torto-(Hio do).-Não é mais do que a prolonga- lugar proprio.

çlío caudal do igarapé Guerinrló para o occidenLe até o fim Foi avaliada em ·13 de dezembro de 1828 por '18:i74~880

da ilha ue Canarias, fenecendo entre a barra do Caju e a reis, e com este valor acba-se inscripta entre os proprios da
bahia de iantible, para clljas formações concorre jllntamen- fazenJa nLlcional.
te com o rio do Uruúú e de Carnahubeims. No dia da sua installação acharam-se' presentes os seguin-

Seu Clll'SO é de 2 myriametros, contando-se do limite tes desembargadores: cbanceller Antonio Hodriglles Veltoso
da ilha do Cardoso; mas, com o Guel'indo (veja-se este no- de Oliveil'a, Lourenço de Arroxellas Vieira de Almeida Mar
me) forma um canal de cerca de 4. myriametros de extensão reiros, José da MoLta de Azevedo, João FranCISco Leal e
por meio do qual communicam-se interiormente as barras de João Xavier da Costa Cílrdoso.
Callarias e do Caju. N'esse dia lavrou-se o seguinte termo ue posse, que por
Trauritá..-Porto e igarapé dbtante tres quartos ser mui cmio o para aqui o trasladamos.

de I@gui.l da vUla de Anajatuba. Termo de posse q~~e tomou o d/mo e exrn. sr. governador
Tre1uedaI.-Riacho, que nasce na serra do Va- d'esta Relação do l1JaI'Gllhão.,

ientim, e desagua no Itapecllrú, pela margem direita des- Aos quatro dias do mez de novembro de mil oitocentos
te, e trese annos n'esta cidade de S. Luiz do Maranuão nas
Tren'l.or de terra. -Na noite de 25 para 26 casas do conselho e camara d'ella, que interinamente serve

de dezemlJro ele '1864., pela" 2 horas da madrugada, ouviu- de Paço da Relação por se não acbar prompto o edificio
se na Capital um som surdo como de um trovão ao longe, destinado para i.I mesma Relação pelo seu respectivo regi
sentiodo-se ao mesmo tempo um ligeiro tremor nas casas. menta; n'ella foi pÍ'esente o iIlustrissimo e excel~entissimo

Nellbum de,;astre porem se deu, pois tudo passou·se mui senhor Paulo José da·Silva Gama, do conselho de sua alte
rapidamente. sa real, e do de glJt.rra, commendador da ordem de S. Ben-

É o'primeiro ca o d'esta ordem, de que temos noticia to d'Avii, vice-almirante da real armada, presiçlente da Jun-
o'esta provincia. ta da admini tração e arrecaclação da real fazenda, governa-

No dia 8 de abril de 187f, do lLapicuru-mirim, commu- dor e capitão-general d'esta capitania, e governador da Re-
oicar{m ao Paiz a seguinte noticia. . lação d'esta cidade de S. Llliz do Maranhão, e por elle foi

iA uma e meia hora da madrugada do dia 5 do corrente toma'(\a posse do logar ue governador da mesma Relação
houve nesta cidade um tremor de terra procedido de um para que foi nomeado por sua altesa real o principe re
forte estampido, que foi ouvido muito ao longe; o tremor gente nosso senhor, ba\'endo-se por aberta e instaltada' a
durou por espaço de alguns segundos e, tão forte foi que, referida Relação liO presente dia, de que para constar man
abalou camas, redes e mais moveis das casas, despertando dou o dito illm. e exm. sr. governador fazer este termo,
quem dOl;mia; em casa do vigario (o padre Cabral) bouve que assignou com o desembargador do paço chanceller
pessoas que cairam por terra, os animaes, que :.lOdam sol· d'esta Relação, e mais desembal'gadores, que se acbavam
tos, correram espavoridos; foi um sucesso novo para esta presentes. E eu Joaquim da Costa Barradas guarda-mór
cidade e por isso mesmo muito pavoroso. da Relação o escrevi.-Paulo José da Silva Gama-An-

«Peço-lhe que noticie este pbenomeno aos seus leito- tonio Rodrigues Velloso de Oliveira, Lourenço de Arroxel-
res. D ' las Vieira de Almeida Marreiros.-J.osé da Motta de Aze-,



532 TBI TRI

veclo.-João Xavier ela Costa CarC!oso.-João Francisco ção etc., mandada Í1IJprimir em '1847 pela camara dos de·
Leal.» putados, e depois repl'oduzida na Revista do Instituto His

O termo de posse do chanceller é do mesmo dia, e não torico e Geographico do Brazil.
JilIere do que fica copiado supra. Em H· de abril ele 18-\4. retirou-se para Lisboa muito do·

O juramento que aínda hoje prestam os desembargado- ente o dezembargaelor José da Malta de Aze\:edo.
res é o mesmo de 1813, assim concebi(lo. «Termo do jn- Principiaram logo as desavenças entre o desembargador
ramento que ha de tomar o governador, chanceller e desem- chanceller e o go\ern:ldor, corno c.olligimos no officio, qne
bargarJores que (le novo entrarem na casa da Relação--Eu este dirigia ao governo da metl'opole em 22 de abril. de
N. juro aos Santos Evangelhos em que ponho ps. mãos, que 18U., queixando-se elo ehanceller lhe desconhecer autbori·
não dei a nenhuma pessoa, nem darei, nem prometti dar, dade par:J exigil' r)'elle informações por despacbo, posto cm
nem mandar, nem mandarei cansa alguma á .alguma pessoa requerimento de partes, e consLlltando se lhe çompeti"a,co,
por causa de me ser dado este offieio e cargo, nem para ao mo a elle governador, na igreja, cadeira de braç,os 011 lIe
diante ser: e assim juro e prometto, que este offieio de go- espaldar, e almofada para ajoelhar-se.
"emador, chanceller, e desembargador dOesta Relação de Logo no dia 16 do mez seguinte participou para a côrte,
que ora o príncipe regente nosso senhor me fez mercê «que no dia 'J3, felizes annos de sua alteza real, o principe
qnanto as minhas forças, proprio entendimento, e \erdadei- regente, entrando elle na Sé os desembargadores não se mo·
ro'juizo fôr passivei, eu o observarei bem, direita e fiel- veram do lugar, em que estavam no arco cruzeiro, parà
mente, e guardarei inteiramente o sen-iço ele Oeos, e do saudai-o, e quando se di,'igiram a palacio em soas carrila
ditQ senhor, e o direito e justiça ignalmente ás partes de gens e clldeirinhas, já o cortejo I:'stilva acabado, e elle re·
qualCJuer naturesa, sorte, estado, proeminencia, e condição frescando-se em 11U! banho.»
que sejiJ, sem fazer favor, 011 a-ggravo algum, nem muito, Por avi o de 1/1, de novembro foi decidido, «que devia o
nem pouco, e sem adio, nem paixão, nem alguma injLlstiça chanceller informar ilS petições com o àespacbo do gOl'er·
e excepção de pessoas, c assim o juro; e prometto que as nadar, que não tinha n:lS igrejas assento diITerente dos mais
leis, e ordenações do dito senbor, inteira, e sUmente guar- desembargadores, e que podia ser chamado a palacio por
darei, e as cumprirei, corno n'ellas é contimlo, segundo o simples cart:l do sec.retario quando assim conviesse BD ser·
meu yerd:ldeiro juizo; e assim juro, e rrometto, que por viço publico.»
mim, nem interposta pessoa não receberei dadiva, presente Estes e outros desgostos levaram o cbanc.eller a pedir e
nem serviço algum de qualquer pessoa, que traga, 00 a mi- obter por C:lrta regia de H) de setembro de '180 licença
nba noticia vier Cjue ba de trazer' feito algum, ou demanda para retirar-se, e foi então e.xercer o seu lugar de desembar
perante mim, ou pender no juizo e meza, em que eu possa gador do paço.
desembargar, e d;l1' voz, salvo d aquelles a que eu por di- A sua panca demora aqui foi prejudicial ao tribunal, que
reito deva ser suspeito; e isso mesmo, que em quanto em elle instituio, pela fal~ de suas luzes e pratica, embora elIe
mim fôr, e meu jnizo alcançar, c-umprirei, em tudo 9 que fosse muito orgulboso, e vaidoso, como eram em geral os
ao dito meu cargo, e officio perteneer sem mingua algl1ma: magistrados e mais aathoridados vindas ela metropole, IlO·

e assim promelto ter segredo c\'aquellas cousas, que eles- mo provam essas constantes Inctas e rixas entre governado·
cobrindo-se, seria prejniso ao dito senhor, e·a seu serviço, re~ e bispos, cbancelleres e ouvidol'es, as quaes tinbam ori·
e ao bem (Ia justiça das partes; e assim não requererei por gem nas precedencias I
pessoa alguma na dita Relação, sal\'o por aquellas, para que Em fevereiro do anno seguinte d'aqni partiu na sumaca
me a ordenaçlio dá lugar, que o possa fazer, etc.» Leopoldina, deixando para sempre o seu nome ligado ê.I his·

Na cbal'l'ua de guerra S. JOão J1Jagnanimo, que aqui ehe- toria do Maranbão, já como o iostitnidor de fieu' tribunal da
gou em 7 de outubro de 1813, vieram do nio de Janeiro o Relação, e j<'t como provedor-da Sanla Casa Ja Mizericol'dia.
cbanceller, e de Pernambuco o desembargador João Xavier, onde prestou relevantis imos serviços construindo o hospi-
o guarda-mór e os outros ofOciaes. tal, acabando :l igreja, pediudo e:>molas, administrando mujo

O seu chanceller, segundo' consta do termo de posse a to acertadamente os seus bens, e angmentando o seu patri
folbas 4 do Iivl'o competente,' era do conselho de sua alte·· mania, pelo qoe aind:1 hoje exÍ'te, pendente d'uma das pa,
sa real, cqmmendador da ordem de Cbristo,. fidalgo cava- redes da secretaria do ho-"pital, o SHU retrato cm ponto
lhiJiro da cas:J real, desembargador do paço, deputado da grande, meio corpo, vestido de béca, com a commenda de
mesa da consciencia e ar lens, juiz conservador da nação Cbristo a ornar-lhe o lugar onde palpiton coração tão no
brit.anica, em todo o dlst,'ieto da casa da supplicaç.[o do bre, e n'nma das mãos contendo o projecto do compl'omis
Brazil, primeiro deputado da Junta da administração e ar'- so da mesma irmandade.
recadação (la real fazenda (l'esta capitania_ Em 18G9 mandamos tirar, por meio da photographiíl, por

Foi d~pLltaclo ", assembléa geral constituinte do Brazil este retrato, mLlitos outros em cartões Cjue distribuimos por
pela provincia de S. Paulo. varias sociedades liLtel'arias e scientifleas com o fim tão 50-

Escrereu em 'l81O uma lJlemor'ia soMe o melhor'arnenfo mente ele fazer conhecido e admirado um cidadão, a quem
da. provincict de S. Paulo, publicada em 1822, e em 1819 o Mai-anhão tanto eleve,
escreveu um opL!scolo com o titlllo a Igreja do !Jrazi!, con- Quando fi) i crenda a Relação tinba o seu medico, que foi
tendo um plano para uma nova divisão ecclesiastica em ar- o dr. Joaquim José Hoclrigues de lVIello, e o seu capell50
cebispados e bispar.lo , com mappas estatisti!;os da popula- frei José Antonio do Valle, o ql1al, com dois aonos ele li·

..
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cença por ordem regia, retiron-se para Portugal tambem em á pro\'incia de Minas Geraes; o que foi concedido por pro-
fevereiro de 1818. visão do exLincto Lribunal do uesembargo do paço do Rio

Oprimeiro desembargador, qoe aqoi falleceu, foi o dr, ele Janeirà, sem aLteoção a qoe as circumsLancias de Minas
José Francisco da Sil'ra Costa Furtado, em 2'1 de setembro Gerae§ não são npplicaveis á villa de Caxias. As cosLas dos
de 1817, e sepuILou-se, no diil seguinte, após o ollicio de processos, pois 'são onerosissimil'S, pesilm fortemente sobre
corpo presente, na capella-mór do ~onvcnto de Santo Anto- o poblico, pl'incipalmente sobre o d'aquella villil; pois temos
nio. observado que as custas de um mJodado dissoh'emlo, de

Oprimeiro guarda-mór, que te\'e, foi o commendatlor uma sentençaá revelia montam a 201j, 30S e 40,,$000 reis,
Joaquim da Costa Barradas, porem reformando-se o regula- mal este, que procede, já do systema d'aqoella mesma lei,
menLo em 1833 p::nwu a exercer o cargo de secreLario aLé já de não 1Javer o ofliÜ'io' de revedor, não bastando o desem
1840, em que tomou posse sen filbo o CfJpiLão Adriano Au- bilrgador cllancel/er para satisfazer Lão ponderosa atLribui
guslo Bruce Barril las. ção do seu honorifico emprego; ja 6nalmenLe por que a

De om folheto intitulado--LJlani(esto da comrnissão pa1'- maior parte dos oflicios são arrendados não segundo a lei,
fiou/ar da arfministmçrio e interesse publico, creada /la e lotações, mas conforme a cobiça, e a\aresa de seus pro
ridade r].r, S. Lui~ do il1a,ranhão pela uma. Junta lJ1'ovt'so- prietarios, procuradores, e agentes.
ria e administrativa do governo d'e~ta provú~cia porpo·r- «Em desempenho ela verdade deve-se notar: que o actual
/ll'l'ia de 10 de ab'l'il de 182:d, !1ia'ranhão--únprensa na- clJanceller, conbecendo a necessidade que ba d aquelle om
ciona/-copiamos o seguinte por se referir quer ao ob- cio, e da sua impor"tancia, fez d'este uma quasi delegação no
jeclo d'este artigo, qoer á administração da jUSlip lJ'esse distribuiLlor inquiriLlor, e contallor da Relaç.ão, sendo neces
lempo. silrio ao menos manter provisoriamente esta medida em fa-

«Considernndo a commissfto particular sobre o inLeresse vaI'· do bem publico, que se tornarin vigorosa, se a ella
publico, qne o souel'ano congresso da noção se aeoa orga- acompanha se Ú' cunho da independencia, qLle somente se
ni ando o sysLernil para tndas as Relações provinciaes: e ha- consegue assignando-se comeniente ordenado.
~endo toda a conOança na profuuda sabedoria dos seus re- «O oflicio de guarda-mór, pela execução da carta de lei
Jlresentante ; pouco ou nilda tem que accreseentar á tabella tle 13 de janeiro tle 1822, torna-se o mais pingue de todos
n, L No regimento dp, '13 de maio de 01812 foram demar- os dil casa: por isso o seu ordenado pode ser applicado
cnt1ns para disL/'icto da Helnção de S. LlJiz dI) MaranbTIo, alem áqbelles omeios, qoe a tabella mostra, qoe somente podem
dn p1'U\'incia cI'esLe nome, as do Pará, Rio Negro, Piauby, ser servidos por homens, que não aCQam ootro' genero de
Ceal'lí-Grande: desde a sua in tauração ainda não appareceu vida.
um ó processo dil provincia do Rio Negro, o que manifes- aOs olicios ele escrivUes dos feitos da corôa, fazenda e fis
lamente mostra a sua despopulaçUo, e que o povo que a ba- co de 'aggravos, e appellações, e do civil são suffic.ientes para
~ila não tem interesse fixo no solo que o alimenta, ustentação elecente dos que os exercem: não assim o da·
~Aquelle alvará foi copiado, com pouca alteração, do re- cbancellnria, e os dois do crime pola causal. que todos sa-

"imonto dado em '13 de outubru de 1751'á Relação de S. bem: e por i so é a commissão de parecer qoe se reuoam

l

oba l.ião do Rio de Janeiro, sem aLtenção á locnlidade da em um só, os doos do ('rime.
cidade do Marnnbão, que achando-se em uma ilba, qoasi ([O regimento dado ao licenciado Diogo de Sousa Meoc
por LorJas as filces cercada de babias, não havendo carrei- zes na qnalidade ele ol1\idor geral desLa camara, e auditol'
ras fixas, Lornam-se os !'coursos de aggravo de petição elas ela gente de guerra, elntado em 22 de oULuhro de 1760,
judicaturas coinprebendidas nas J5 laguas mui diflicultosos; sendo esta provincia uma das mais vastas do roino do Bra
esupposLo serem inventados aquelles recursos em benefi- sil, nüo contem se não uma só comarca; e por isso é a corn
eio das parLes, e por isso cada um (\8 póde renunciar usaD- missão ele parecer que se forme mais outra, ficando a villa
do do aggravo ele instrumenLo; esLa milxima com Ludo tem de Caxias cabeça da nova comarca, pertencenclo-Ibe todas
sido muitas \'ezes de presilda por alguns senadores: e por as \'illas e põvoações centraes; e á comarca antiga as mariti
is o seria para desejar que os recursos d'esta naturesa se mas, ou quasi mariticÍ1as; e por consequencia vem a perten
cirúunscrevessem tão somente ás jndicaturas da cidade, e ceI' a esta as villas do Paço de Lumial' n esLa ilba, e fora
villas da ilba.. d'ella as de Guimarães, Aleantara, Vianna, Santa Milria do
~Alem d'isso, sendo o territorio da prorincia retalhado IcaLú, Ilapecurú-mirim, a Judicatura do Mearim, e a Tutoya:

por infinidade de rios calluaes, e navegaveis, no que é fa- Gcando pertencendo á nova, .S. Bernardo da Parõall) ba,
. voreeido pela natureza, desgraçadamente servem de tropeço Pastos-Bons, e S. Felix de Balsas. A villa de Vinhaes (de
a breve expedição da j nstiça, pai' muitas vezes retardar a indios) nesta ilba, é de insignificante representação, e por
communicação de um com outro povo; e pai' isso se faz in- se achar muito proxima desta cidade, é a commissão de pa

I dispensavel estabeleoer em differeotes pontos barcas de pas- recer que fique extincta, bastando um juiz vcntp.nario com
sag-em, protegidas pela publica auLhoridade. seu esc,rivão. O Meal'im é um Julgado, regido por um uni.co

aO regimento de 10 de outubro de f754 sel'\'~ para a juiz ordina_rio, eleito pela eamara desta cid alie, e por ser
contabilidade dos processos que se expedem, tanLo na Rela· consideravel pela sua população, é a cQmmissão de parecei'
~ão eomó em toda as judicaturas da provincia, á excepção que seja elevada a caLbegol'ia de vílla, com a sua camara,
dos da villa de Caxias d'Aldeias-altas, que são ct)ntados se· assignanrJo-se-lbe terreno para seu patrimonio, visto !:lavei'
gundo o regimento dado n'aque!le mesmo dia, mez e anno muitos devolutos e desaproveitados no seu districto.
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aTambem não pode a commissão deixar de tel' em gl'an- cio tit. 1° do Regimento de 13 de maio de 1812, visto
de consideração aguelIas povoações, que não devendo ser que a cadeia desta cidade serve mais de sepultura ele vi·
elevadas á cathegoria de villas, co~ tuúo de\'em ter juizes ventes, do qLle para detenç.ão de muitos c.idadãos; e não
cbamados das Aldeias e Julgados, qlle se devel~ão reger no deixa de deplorar os tristes effeitos da intriga, que Ill'de.a
que fô/' applicavel pelo regimento de 1639, re·impresso em inexecução do referido ~ bavendo-se assignado terreno pro·
Lisboa aos 13 de abril de 1807; taes são as povoações de prio para tal edificio.
Santa Helena no Tury-assú, distriGto da vilIa' de S_ José de «Ha tambem nesta cidade um conservador da nação BI'i·
Guimarães; S. Bento clistricto da vilIa de Alcantara; Nossa tanica, creado por carta regia de 7 de julho de 1817; e ser·
Senbora do Rosario do Itapecurú;'Monção, antigamente vil· ve de escrivão por aLtribuição um do civel da Relação, pai'
la (de indios); Brejo dos Anapurós em S. Bernardo da Par- alvará de 9 de setembro de ,1819.--l\1ara'nhão 2 de julho
nahyba; e as duas Mangas, a primeira no Iguará, districto de 18~~.-(Assi!7nados os membros (la commissão.) n

da villa de Santa Maria do Icatú, a segunda na Parnahyba. Aqui encerramos este nosso tosco trabalho, dizendo que
«Tambem cooperal'ia pnra a boa administração da justi- este tribuLl~1 faz honra á milgistatura, porque e composto

ça, prindpalmeote criminal, a creação de jnizes ventenarios em geral de desembargadores pobres, carregados quasi to·
em differentes pontos da provincia,' recommendanLlo-se ás dos de g'rande famillia, porem não consta um só a(;to de
cama'ras que os dizignem com urge.ncia, séndo estes obri- prival'icação, embora muitos padeção l.Jastantes necessidades.
gados a partisi-fl'ar aos jui-zes respectivos, e ao ouvidor da É este o quadro demonstrativo dos desembargaúores, quo
camara todos os factos, que devem occLlpar da jnstiça a prin- tem sido juramentados, e tomado posse na Relação do Ma·
cipal atLenção. ranhão, desde a sua installação a 4· de novembro de '1813,

«O ouvidor desta comarca tambem é provedor dos defun- ate principio do anno ue 187L
tos e ausentes da mesma comarca, li eX6epção dnquellas vil- 1 Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, pr8.stou jura·
las, que são regidas por juizes de yara branca: este juizo menta em 4. de novembro de 1813. Foi o primeiro cilan·
com a provisão de 21 'de setembro de 1806, em meoosca- celler' em '18f3. Fallecido.
bo da de 8 de fevereiro de 1775, c por llunca tel' obser- 2 Lourenço de Arl'oxêllas Vieira d'Almeida Malheil'os, cnr
vancia nesta provincia o regimento de ·1 de abril de 17M, [~ de novembro de 18'13, Foi o segundo em '1t~22. Fallc·
até mesmo o alvará de 30 de janeiro de 1810, tem decla- cido.
rado viva guerra ás heranças daquelles, que não deixam to- 3 José da MaLta de Azevedo, em 4 d.e novembro de 1813.
dos os herdeiros presentes, ainda mesmo no caso de se- Fallecido.
rem os testamenteiros qualiílcados pelos testadores: séndo 4. João Xavier da Costa Cardoso, em [~ de novembro de
ainda mais despotit:Os, e violentos os procedimentos dos 18'13. FalleêirJo.
chamados commissarios <.los ausentes, chegando a <lrrematar ri João Francisco Leal, em 4 de novembro de 1813. Fal·
por este juizo estabelecimentosagrarios de herdeiros, do- lecido.
miciliados nas provincias mais proximas. Este nefando juizo 6 Joaquim José de Castro,- em 12 de abril de 1811~. Fal·
não convencido da santidaúe dos alvaras ele 17 de junoo de lecido.
1766, e d'e -lO de novembro de '1810, tem posto em per- 7 João Rodrigues ue Britto, em H de outubro de 1814.
turbação o commereio, e por isso seria muito para desejar Fallecido.
que se aholisse, passando a sua jurisdição para as mezas de 8 Miguel Marcellino Velloso e Gama, em 7 ue novembro
inspecção. . de 1815. Fallecido.

«Os omcios de dois tabelliães do publico, judicinl, e notas, 9 Joaquim Antonio Vieira Belrort, 2 de âbril de 1816.
e o dos orfãos, de que é propl'ietario José Estevão de Sei- Falleeido.
xas Gusmão' Vasconcellos., são summamente onerosos aos 10 José Francisco Silva Costa Furtado, em '18 de março
seus scrventuarios, pela mercê que tem de sua magestade de 1817. Fallecido.
pnra os arrendar a quem mais der, dispensando-se assim H 10ão Carlos Leal, em 28 dejulllo de 1817. Foi o ter·
na lei: tanto as~im; que sendo a lotaç.ão dos dois primeiros ceiro chanceller em 1827', Fallecielo.
a ele 600:ÚOO reis cada um, tem sido muitas vezes·arren- 12 Fl'ancis~o de Pnula ,Pereira Duarte, em 27 de junho
dados por õOO:OOO reis: e bavendo sido o dos orfão:;, 10- ele 1818. Foi [) qlJnrto cbanceller em 1828, e depois 1°
tado em 900;~OOO reis, tem algumas veies sido arrematado presidente da Relação em ·1834., e falleceu no supremo trio
por outro tantp: do que se segue, que aquelles qLle os ser- buna!.
vem com honra, apenas podeul adquirir para o diario. 13 José Leandro da Silva e Souza, em 8 de jlJnbo de

«Os dois tabelliães por de\'erem applicar-se éÍs notas, tor- 1819. Fallecido.
nam as outras aLtl'ibnições summalnente detrimentosas ao 14 André Gonçalves de Sonsa, ri de outubro de 1819.
publico; por isso seria justo crear mais um officio de es- Fallecido.
crivão do civil, com as incumbeocias do crime da cidade, e 15 Maooe1 clá Costa Barradas, em 17 de fevereiro ele
do contencioso da alfandega. 1821. Fallecido.

«A carceragem por cada um dos presos é exhorbiiantis- 16 José Bonirac!.o d'Araujo Azambuja, em 8 de janeiro
.sima, risto a grande ailluencia de pl'esos; devendo-se por ele 1825. Fallecido.
conseqnencia reduzir a 320 reis: I) nota a commissão: CJue, '17 Francisco Carneiro Pinto Vieira (ie Mello, em 12 ~e

com grande magoa, ainda .se não poz em execução o § ·13 abril de 1825. Aposentado.
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18 Franciseo Gonçalres Martins, em 30 de janeiro de 46 Jose Antonio Pimenta Boeno, em 13 de nutubro de
1897. Farlecido. 184G. Apo Bntado no supremo tribonal.

H) João Capristano Rebello, em 19 de maio de 1827. Foi 4"7 Fran iseo 'laria de Freitas Albuquerque, em 8 de j::l-
02° pl'esidente da Relação cm -1843. Fallecido. neil'o de 18í7. Com exercicio no supremo tribunal.

20 Manoel Ignacio Ca"alcante de Lacerda, em 22 de maio 48 José :\lariano Corrêa d'Aze\'edo Coutinho, em 27 ele
de 1827. Com exercicio no supremo trilJllnal. janeiro de 1849. Félllecido.

21 Manoel dos Santos Martins Valasques, em 22 de abril 4D Gr gorio da Costa Lima Bclmont, em 9 de abril de
de 1828. Fallecielo em exercício no supremo tribunal de 1850. Fallecido no supremo tribunal.
justiça. 50 Joaquim Franco de á, em 26 de julllo de ,185,1. Fal-

22 João l\Iartiniano Barata, em 1° ue julho de -1828. l'al- lecido. •
lecido, 51 José Faneira Souto, em 4· de fe\'ereiro de ,1851. Fal-

23 Domingo Nunes Barros Ferreil'J, em 2G de maio de lecitlo na Rel;,)ção do Rio.
1829. Fallecido. 52 Antonio Joaquim d'Albuquerque l\1ello, 25 de maio

24 Joaquim José Sabino, em iOde agosto de '1829. Fal- de ,1852. 4° presidente da Relação, em exercicio.
lecido. 53 fanoel Jef'Onimo Guedes Alcanforado, em 2~ de maio

25 Cypriano José Velloso, em 12 de Janeiro de 1830. de 1852. Com exercicio na RelaçãD.
Fallecido, no sopremo tribunal. 54 Francisco de Paula Monteiro de Barros, em 8 de ja-

26 Antonio Ignacio d'Azeveclo, cm 17 de abril de 1S30. l1l'iro de {853. Fallecido na Relação do Rio.
Aposen'tado no supremo tribunal. 55 D. Francisco Baltbazar da Silveira, em 'l·j de outubro

27 José Mariani, em 28 de fevereiro de 1832. Com exer- tle ,1853. Procurador da corôa na côrte.
cido no upremo tribunal. 56 João Paulo de Miranda, em 7 de janeiro de 181>4. Fal-
~8 José dos Santos da Sih'eil'a Souto, em H de julho lecido.

de 1832. Fallecitlo. 57 ;\1anoel José E pinola, 12 (le dezembro de 18M. Be-
2() Eroe to Ferreira Franç.ê1, em 26 de janeiro de 1833. movioo para a Relação da Babia.

Com exercicio no supremo tflbuna1. 58 Antonio Manoel Fef'Oandes, em 10 de março de f8n5.
:30 Leoc;,)dio Ferreira de Gouvêa Pimentel Belleza, em 4 Aposentado.

de abril de 1839. Fallecido. ;)9 Basilio Quaresma Torreão, cm 27 de novembro de
31 Antonio Simõe da Sih'a, em J. de abril de 1839. Com 1855. Adjuncto ao tribunal do cQmmercio.

exercicio no llpremo tribllOal; , 00 Manoel Cerqueira Pinto, em 27 de novembro de '1859.
32 Rodrigo de Souza ela Silva Pontes, em I]. de abril de Pre~itlente do tribunal do commercio.

1839. Fallecluo. 61 Custodio Manoel da Silva Guimarães, em ,15 de abril
33 Bernardo Bellsario Soares de Souza, em 1· de auril de de 1856. Hemovido [Jara a Relação de Pernambuco.

1839. Fallecido na Relaç,ão do Bio. 6.... José Pereira da Graça, em 28 je (evereiro de ,1857.
3í !\Janool Machado uoes, em ,1·1 de junho de '1839, Adjuncto ao tribunal do commercio.

Com exercício no supremo trilJunal. 63 Caetano Vicente de Almejoa, em 30 de junho de ,1857.
35 Gabriel Mentle~ dos Santos, em ,lide junho de 1839. Removido para a Relação do Rio.

Fallecido.· 6/]. Francisco Xavier Cerqueira, em IO de agosto de 1857.
3G ~1anocl Berçaruino de Souza e Figueiredo, em -17 ue Com exercicio na Relação.

'elemlJro ue -1839. Fallecido. 65 José Canditlo de Pontes Vesgueiro, em 6 de março
:37 Joaquim Vieira da Silra e ouza, em G de fe\'ereiro de 1858. Fi cal 00 tribunal do commercio.

de 1810. Foi o 3° pre iclento da Helação, fallecido no lJ- 66 Alexandre Bernardino dos Rei e Sil\'3, em 24 de agos-
IH'emo tribunal. to ele 18;>8. Remo\'ido para a Relaéão de Pernambuco.

38 Manoel Jose d'AI'aujo Franco, cm (3 de ferereiro de 67 Tri Ião Antonio d'Ahrareoga, cm 8 de ferereiro dp
IS!tO. Fallocido. 1859. unca te\'e exercício na Relação.

39 TiburGio Valeriano tla Si"'a Tarare:>, em 25 de abril 68 José Chri tianu Garção Stockler, em 7 de maio de
ue iS/J.O. Apo entado no supremo tribunal. Fallecitlo. '1859. Fallecido.

/tO Aluino José Barbo a d'Olireira, eill 9 de fevereiro de 69 Joaquim Hodrigues de Souza, 23 de agosto de 1859.
18'~3. Com exercicio no supremo Lribunê11. Com exercicio na Relação.

lJ.l Agostinho Ermelino de Leão, em 21 ue fevereiro de 70 Miguel JoaqLlim Ayres do ascimenLo, em 26 ele ou-
18/].3. Fallecido na Halação de PeroambLwo. tobro tlo 1861. Procurador da corôa. Fallecido.

42 Fernando Pacheco Jordão, em 18 de março de '1843. 71 Francisco Jorge Monteiro, em 22 de setembro de
Aposentado. 1863. Hemo ido para a Relação da Bahia.

43 D. José d'As is Mascarenhas, em 2 de julbo de 'i84L 7.... Antonio de Banos e Vasconcellos, em 4 de junho de
Jlallecido no supremo tribunal. ,1864.. Com exercicio na Relação.

44 João Candido de Deus e Silva, em 20 de julho 'de ~3 João Francisco Gonçalves Campos, em '12 de julbo de
J8~4. l<allecido. 1864. Com exercicio na Relação.

!~5 Raimundo FeUppe Lob'lto, em 8 de abril de 1845. H FI'ancisco Vieira da Costa, em 8 de maio de 1860.
Fallecido. Fallecido na Relação de Pernambuco.

D/cc. Vl. 1-67.
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71) Henrique JorgR Hebell0, em 9 de deZBmbl'o de 18G5. lado a 24. de olJtnbro do mesmo anno eoJo presiJente o
Removido para a Relação da BalJia. desembargador Cypl'i;mo José Velloso nomeiado por c1ecl'e-

76 Josó Innocencio de Campos, em 26 dejunbo ele 186G. to de 22 de junho, adjl]l)tos interinos os desembargadores
Com exereicio na nela~,ão do Rio de Janeiro, Manoel José de Artlujo Franco, e Manoel Jeronimo Guedes

77 José Nicolüo Rigueira Costa, em 21 ele julho de 1866, Alc,H1foraJú, fiscal int.erino, que não comp3receu, o desem-
AL1sent.e. bargador' D. Francisco Baltll3í.ar ela Silreira, e 'os depula-

78 José F Iippe de SOllza Leão, em 21 (le julho de 1866. dos commerciacs Manoel Gouçahe Ferreira Nina, João
Hemovido para a Re13ç~0 de Pemambuco. GU31berto da Costa, Mano 1 Antonio dos Santos, e o Sl1p-

79 Alfonso Cordeiro de ffegreiros Lobato, em ,l° de ju- plente Joaquim Jo. é Alves por impedimolll,!) de José Anto-
nho de 1867. Aposentarlo, e já falleciJo. nio da Sil"a Guimarães.

80 João ntonio d'Araujo Freitas [Jenl'iqlws, nomeado. Prol11o\'lclo ao sDpremo tl'iLlün:lI () con:;ellleil'o Vl;lIoso em
Com exercicio lia Relação tIa Pernambuco. '1857, foi nomc:lclo pr· sidento dll tribunal do t;ommercio pOI'

81 AntoBio Francisco de Salles. cm :.lO de outobl'o ele decreto' de 2D dt\ setembro do mesmo arlllo o desembal'ga-
1868. Com exel'cicin na Relação. dor 1\ ,moei ele Cerqueil'a Pinto (qLle era então o fiscal) e

82 Antonio Aogosto Pereira ela Cllnba .. em '17 de setem- n esto exel'l.:jcio tem se coo en'ado até agorn. As all.eraç'.ões
bro de 1870. que tem havido rão mencionadas no quadro seguinte.

83 l"raDcisco ela Serra Carneiro, em 2D de abril de IS7-1. Qoadro (los desembargadores que tem servido, e servem
AeljDncto elo tribunnl do commercio. no trihllflal do commercio desde êI SDa install:1ção a 2'~ de

Tribunal do cOJ.TI.Ill..eroio.-O codigó outubro de- ·1855 até o presente.
commercial, promulgarlo em 1850, criou tl'ibunaes do com- PnJsir!entes.-Cypriano José Valioso nomeado rm 22 de
mercio no Rio (le Janeiro. Battia, e Pel'OambDI~ú Gom jnri~- dB junho de ·18~~. Seniu desde outubro de 18;)5 até no
dicção administrativa somcnte, e o decreto n. 7' 8 ele 21) vembro de '1857,
de novembro do mesmo 3nno é o seu regimento. Foi promOVido ao supremo tribun~l, e ahi falleceu.

Aqui no Maranbão foi apenas creada uma Junta do Gom- Manoel Cerqueira Pinto em 29 de setembro de 1857. Ser-
mereio pelo art. 72 110 mesmo decreto que devin scrvir-Ihe \'e desde Do\'embro ele ,1857 até agora.
de regimento para a forma e o"rdem do r!csp3t;ho, em turlo Fiscaes.-· j,lIJoel Cerqueir!! Pinto, em 27 de jUllbó de
quanto lhe Fosse applica\·el. A JDnta devia ser compost3 de ,1856. Senin até outubro de 1857, e passou á presiúencia.
um presidente que seria o mesmo da Relação, ele UOllS de- João Ptlulo de l\liranda em 8 d outubro de '1807. Sel'
putades Jesembargadol'es, senindo um ele sel:retario, e de. \'iu ponco tempo. -Foi (leclarac1a sem cffeito a sua nolnea·
fiscal n procurador fiscal ela thesouraria de fazenda. ção, e transferido para a Relação.

Foi installada a 5 de novembro de '18~" sendo sen-pro- Antonio Joaqoim d'AlbuquerCJue Mello, em 27 de se tem-
sídente o desembargador ~oJo·Capristaoo Rebello por ser bro de '1859. 8lH'viu desde novembro de 1859 3lé no\'e01
o da Relação, deputados os desembargadores •rancisco Ma- bro de ,185:1.
ria de Freit3s e Albuquerque interinamente, e José 1Va1'i3no Foi tl'ansferido para a Relação.
Correia ele Azevedo Coutinuo secretario, e fiscal o dr. An- José Candido ue Pontes Visgueiro, em 2 de novembro
tonio Joaquim Tavares por ser o da tbesouraria. de 18(3'1. Serve desde dtlzemhro de ,1861 até agora.

Logo depois da installação foi nomeado deputado o ues- Adj'antos.-Antonio Manoel Fernandes, em 22 de junbo,
embal'gadOl' Joaquim Vi ira da Silva e Sousa, mas como o de ·1855. Serviu desde 3g0StO de 1856 até fevereiro de 1857.
desembargador Coutinho estava qnasi sempre com parte clH Foi ter exercicio na Relação (1'0 Rio.
doente, servia em seu lugar ora o desembarga lar Freil'ls ntonio Joaquim d'Alboqnerqne Mello, em 30 de outlJ-
AlbDqnerque, 01'3 o desembargador Velloso, qne f i quem bl'O de ,1855. Serriu desLle dezembro de 4855 até ar 00-

por mais tempo substitui o o secretario. , meado fiscal. .
Promovido em 1853 ao snp'remo tribunal o conselllciro Büzilio Quaresma Torreão, em 27 de abril de 1857, Sel'-

Rebello, que foi sob'tituido na presidcncia da l1eJaç"io pelo viu desde junlJo de 1857 3té março de 1869.
conselheiro Joaquim Vieira em fevereiro de '18M, desde Foi transferido para a Relação.
então exerceu este o lugar de presidente ela Junta, <J qual JO<Jquim Hodrigues de Sousa em 27 de sRtembre> de 1809.
com qDanto de"esse fazer dUàS sessões em cadt.l soma na, só Serviu desde novembro de 18õ9 até novembro de 'I StJ!) até
fez H6 anraote os qúalro annos e meio ela sua existeoci<.l. novembl'o dp, 18tH.

Eutretanto foi promulgilda LI lei n. 799 de 16 ele sctem- Foi transferidcl para 'l Rclução.
bro de "85!~ declarando. que nas provincias onLle !1,)u-"esse !\lanoel José d'Araujo Franco, em 2 de n,ovembl'o de
Relações, seriam estabe!eciLlos tribunaes do commercio. si 'W6L Serviu ele dezembro de '1861 até fa\lecer em junho
o goyerno julgasse eOI1\'enientt>, aos quaes competiria () jDl- de ,1863.
gamento em ia instancia das causas commerciaes com alça· José Pereira da Graça, em 3 ele júlho de '1863. Serve des-
da 3té 5:000t$OOO reis. ... de agosto de 1863 até agora.

Em consequeocia d'esta lei foi publit.:ado o d~creto n. João Baptista Gonçal\'es C3mpos, em 7 de julho de '1869.
'1597 de 'l° de maio de 1855 dando regulamento aos tribu: Serviu desde 23 d,:, agosto até 20 de dezembro de 1870.
nao::; do commel'cio, e creou um na capital d'esta províocia, Francisco da .Serra Carneiro, em 8 de abril de 1871. Ser-
ficando sDprimitla a Junta elo commercio, o qual foi ins1a\- ve desde <Jbril.
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,1866 .
1867 .
·1868 .
·1869 .
·1870 .

,1866 .
1867 .
1868. '" ..
1869 .
1870 '

PIIAÇA DO MARA~nÃo

186EL .
1867 .
-18G8 .
'1860 .
·1870 .

Almos.

No n. 50 eto ]'elegl'apho de 2 dH junho de ,1871 lê-se o as pontes, concertos e mai:; reparos pelos caminbos por
seguinte. anele mais ti\"essem ele correr os tril.hos.

Dados eslatislicos.-Oos m:Jppas d:JS sociêelaL1es rogista- A a sBmbléa não deu decisão alguma, e apenas limitou-
!las na secretaria do tribunal do c.ommerdo nos cinco ul- se <l fazer a lei, que depois fui sanccionada sob n. 907 e
timos arlDOS extralJimos os dados que abaixo publicamos. uaLn de 1"; de julLJo de '1870.
Ellcs referem-se unicamente ~s praças das Capitaes do l\'Ia- A-sim aucLorisado o presioente ua provincia, o dr. Au
ranlião e Pará, e provam mais ou menos a sua importancia. gusto Olyrnpio Gomes de Castro em '13 de janeiro de 1&7'1

. PRAÇA DO MAIIANlIÃO. firmou um cootl'ilctO com o c.iuadão .Tosé Maria Bernes para
N~. do conll'acl05. Capilal do. Conlraclo.. est<.lbelecer UlU:l linba de deligenci:ls sobre trilhos de ferro,

U '188:863~2i 4· e puchados por animaes ou vapor não s6 na Capital, como
7 4.3~:1~t)9~073 Lambem [Jartilldo d'ella pelo caminho grande até distancia
8 69~:752~903 ue duas legun::;.

,II 2,352:666,$717 Foi aprovado este contracto pela lei provincial n. 926 de
'ii 1,'137:nI8~H5 19 de maio de ·1871.

4)3'.f<Fs86lfi:l2 Trisicl-ella.-Freyuezia. Na margem esquerda uo
PHAÇA DO PAH.4. rio Itnpecurú,!defronté <la ciclade <le Caxias, existio outr'ora

8 1~97:285~4.80 a aldeia das Aldeias-altas, habitada por indios mansos da
9 379: 1297~269 nação Guao:lré contando seiscentos arcos.

12 792:805~57õ Em 7 de junho de 1757 abi aLhou-se o governador da
H> i ,968:2005084. capitania do Maranbão Gonçalo Pereiril Lobato e Souza e o
20 2, H-7: 180~GOO desembargador ouvidor geral Gaspar Gonçalves uos Reis,

.---~ .._-_....._._----._.._.
5,854:69I~008 e em presença do principal dos índios creste Ioga!' Gaspar

lJifTtlrença a favor ela prac·a do Pará f ,04.3:804~82ô reis. Alves MartiiJs e ue mnis testemunhas foi dito pelo governa
TO ql1ihquenío âe 1866 a 'IR70 matricularam-se no tri- 001', que em consequel1cia das ordens de sua magestade fi

bl1nal do commercio .fOI commerciantes das praças das Ca- dellis ima havia oruenauo ao capitão mandante Manoel Pe-
piLaes do Pará c Maranbão, que _~o assim di tribuidos: . reira TaGorda fizesse npossar o diLO principal dos bens res·

PHAÇA DO PAIIÁ. pecLivas ü administração temporal, e que n'aCjuelle dia v~nha

·186G ~ 7 fazer eifectiva a uita eleligenci:l.
·1867. . . . .•.. . . . . . O O referido capitão mandante mudou o nome ela aldeia, e
,1868 .... ~ . . . . . . . . 1~ aflpellirlon-a-lugar da l'risidella.
18G9............. J(j O prindpal dos indios representou ao governador, «que
1870. . .... ..... .. -18 nem elle e nem seus subdiLos tinbam terras proprias para

'ofi' cultivar os manLimenLos necessarios á sua sustentação por
cuja faILa se :lcha\'am vi\'endo em granue constcrn~ção e po-

7 bresa,» pelo que o governauor lhes c.Dncedeu 4 leguas de
9 terra ue ~u01primento e uma de largura, «correndo o dito
6 cumprimento dos morros, que estão ela porte cJ J 1 do riacho
5 do JiLo l-u!Jal' cl1am:ldo da lJon!cf. D

9 E tas p:lla\Tils, que copiamos fielmente da carta de data
30- e sesmari(l, que em manoscripto se acba na secretal'ia do

OilTel'ença a faVal' da praça cio Par~ 29. go\'erno, indica qne o riacho da ponte, hoje, já tere o nome
Trilho!ihl urbanos.-A primeira ideia para a supra, sentindo não podermos dize!' como se fez e t.a rnn

WIJ trucção d'esLcs trilho foi manifestada o'e la C<JpiLal pelo d:lnça, ou se foi lap o de penDa cio secretario Bernardino
cidadão pol'tngucz José da Costi.l Guimarães e Sousa, nego- José Pereira de Castro.
daIJLe'e:>tab~cido com empresa de carros, qoando em 25 de No ailno segointo já abi ha\'iam poucos indios.
maio de ,1870 requerell li assembléa provincial o estabele- Foi creada ahi IMa fregoezia pela provi ão regia de 25 de
dmento de urna empresa de carro:> il vapor, pelo systemil setemlJro de ·1801 sob a inl'ocação de N. . de azaretlJ.
80arl SleCLIl1rs, para conducção ue paS'élgeiros e cargas tlen- O edital d'essa creação foi firmado em 2 ele março de
11'0 d eRLa Capital, estendendo-se alé á rilla do Paço, e ou- 1800 pelo bispo O. Luiz de TIrito Homem, quando fez 11

1.1'05 Jogal'e:; da ilha tle S. Luiz. bel' ao poro e c.lero a Jesmembr:lçUo do terreno perleneen-
Pedia para isto o privilegio exclusivo paI' dez anDOS, obri- te ti f'l'egllezia unica do arraia! de Aldeias-alta~, que foi

g'mdo-se a principiar a trabalhar dentro r)'om :lnno depois julgado necessario para a formação d'esta nova freguezia.
de feito um pequeno reparo no caminho grandn. Por ootro edital ele igo:ll data o referido bispo notificou

Appresentado este requerimento, appareceu no dia se- «ao parocho da fregu8zia de N. S. da Conceição c S. José
gl1inte ootro assignudo paI' varias illdi\'illoos com a me - Arraial de Aldeias-altas d'esLe bispado, ao clero e po
ma intenção, afim de estabelecerem 'uma companbia para vü, a uesmembração, que n'esSe oia fez, da mesma fregue
a qual peL1iram garantia ue juros de 7 % sobre o capital zia, e a creação de ootra com a invocação de N. S. de Na
de 50 contos, maétrlanclo o goremo alem d'isto fazer toelas zilretll da 1'risidelJa.»
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Contra esta desmembração e divisão deu-se o segllinte:. Diz R. Southey. no 6° volume ela Slla Historia do lira·
a \'igario coJlado d'esta fregoezia Joiio José de Freitas re- zil, que «3 este seminario vinham bn~car iostl'uq~3o lllui·

presentou ao principe regente clizendo «qne na proxima di- tos filhos do Piauhy, e tambem das minas da Na iviclade.»
vi. ão, que se fez d'osta fl'eguezia, separando-se da parochial Encontram-se ainda hoje as minas §este collegio por da·
cle N. S. da Conceição e S. José da villa de Caxiíls se não traz da igreja, qLle actualmente existe em um largo.
attendeu, como devia, ::i utilidade elos povos e á sua devida Esta povoação banhadn por um dos maiore rios da pro·
parocbialidade, porqLle sendo a causa da divisão ter a fre- "incin, é cortada á direita pelo regato das Lages o n esqlm
goezia 4,8 leguas de comprido e 22 ele largo, pOLlCO mais tia pelo San,baró: tem tres morros bem perto d'ella, e 11m
ou menos, n'esta mesma distancia ficarão uma e outr:.l fre- bem alto.
guezia sujeita á mesma longitude depois da divisão, porque Pda lei provincial n. 5;4· de 31 de maio dr: '18!10 foram
foi a partilba feita ao com[lrido e não na l:.lrgl1ra como ceI'- mal'cados os seus limites, IJS ql/a's são os 'tlgtlilllcs:
tamente se segtlia mais commoda di\isão; porquanto I1C3- Entre ella e fl ele Saot:.l nita clu Cu ló 6 o lado direito do
vam de 20 leguas quadr3uas iguaes em llumero ele fregue- riacho do Prata, desde a sua foz :lté ás soas c-abeceiras no
ze mais facil a vigia dos pal'ocuos sem DeCe!; idade de eom- ponto denominado -:umidor, ~ el'este em liuba I'ecta a eocon
metter a cura d'almas que \'i\,em no sertão a mercenarios traI' com o riacbo do lJanr/al'T'a, que no seu curso toma a
que a não executam tnuila3 vezes como se deve, resultando designação de Folhaço, e POI' elle ahaixo até á sua foz no
não fazerem os assentos de baptismos, de casamentos e de- riacho do Sacco, e por este acima até Ü Elias cabeceira,
fontos com prejl1iso dos interessados; sendo mais a pOl1de~ o'd'estas em linha recta 00 lugar fronteiro á l)'Irra BO ria
rar que a igreja do suprlic.ante, tendo sido de indios. ~en- cho C01'l'ente_
tem os brancos displicencia em serem a ella aggregac1os: Tem uma cadeira de primeiras leUras creall;:] p~ra o 'exo
em taes termos pedia a soa alteza real se dignassg mandar maseulino pela lei provincial o. 55 ele 2i de maio de 1838.
que junta est.a petição, ao primeiro requerimento da divisão É a parada da sa companhia elo batalbão de ioi'é1ntaria n,
se procedesse aos iuformes necessarios para se reformar 2!1· ela guarda nacional.
esta, sendo a noya dividida pelo meio de Caxias pelo ria- A sua lavoura consta de canna de assucar, algodão, ar-
cbo chamndo -Pouca-ve1'(jo71ha- em linlw relJta por uma roz etc. etc.
e outra parte, assignando-se para os actos parochiaes a ca- Tury-assú...- Aldeia, frcguezía e villa, romar·
pella de N. S. do Rosario da irmandade dos homens pre· CCt e 1J1.wüc1·pio, rio e bahia,
tos, qoe estava qoasi completa, porque supposto ficassem Aldeia.~Nu seculo XVII houve ue te territorio uma ai-
os parocbos pouco distantes uma da oIJtra, assim acontecin deia de indios Tamarambases ou Taramemhê::.es, onde o
agora elo modo em que esta\'am sem resultado das nLilida- jesuitas 1inham uma missão.
des ponderadas.-E. R. Mc.)) UabJtavam blla::; o litoral desde o Tury-assu até o rio Cai-

Não tem assignatura oem uala' parece ter sido cscripto té, eram antropopbagos e tão habeis nadadores, que veoci-
em janeirO' ou fevereiro de '1814. am a nado leguas. e i::lm de nOllte cQl'lar as amarras dos

Está tegistado a fi. 258 do livro de registos de ·1810 a navios fundeados ao largo para roubar o carregamento a
·1814. na camara ecclesiastica, devori.Jr·a tripolação aturando extraordinario espaço rle tem·

Por uma petic,ão in sC1'ipfís do padre Ignacio Xavier, pro- po debaixo d'agua.
vincial da companbia de Jesus, n'este Estado do Maranhão Tendo o governador dó Estado tio Maranhão Ignacio Co
e Par::i, disse elle, «que a mesma companhia Linba dado elbo da Silva, na \'iagem CJue fez ao Pará, escapado ele ir Ú

principio a um seminario no districto das Aldeias-alias para costa e de morrer devorado pelos selvagens, maodou em
melhor ajnclar as gentes, que habitavam os sertões d'este '1679 uma expedição, commanelada por Vital Maciel Paren
bispado e instruindo os seus filho nas irtudes e lettnls, te, capitão-mór do Maranhão, que exterminou toda esta tri
ministerios proprissimos da religião, que professa"am, e hu em distinr.ção de sexo nem de idade.
ainda que tivesse tido licença do bispo defunto para tal fLlO- Depois d este acontecimento ainda continLlou o TLlry-assú
dação, comtudo como esta tinba sido vocal, requeria ao go- a ser uma missão e ponto mUitar destinado a facilitar a
vernador do bispado do Maranhão. (o concgo do Pará; Fr<JI1- commonicação por terra entre o Maranhão e o Pará, de·
cisco da Rocha Lima) lbe concedesse licença com toda ale· sembaraçando a estrada cbamada dos Correios, que por ai·
galidade, conforme se tinha concedido aos mais seminarios, li passavn. •
pal'a maior gloria de Deus, em tudo regulada ao instituto BaeDa diz, que o Tury-assà foi crendo lu~'ar em t7M,
da companhia, para tirar qualquer' duvida, que no futuro e então pas ou a ter juiz vintenario.
podesse haver, sobre o estabelecimento e regalia do dito Do intelligente e estudioso professor' publico de primei.
seminario, o qual era justo fosse uniforme aos mais, tanto ras leUras d'esta villa o sr. Antonio Gonçalves de Azevedo
na administração temporal e espiritual, como no habito e recehemos a seguinte carta, que publicamos por julgal·a
cê.\racter, ([ue- tivessem oos e outros seminaristas, Passou- interessante e mióuqiosa.
se provisão de licença pnra este fim a 20 de' janeiro de «Esta villa é uma povoação muitc antiga pois já ha H 1
i 7M. aonos, isto é, em 1754. mereceo as attenções do governa-

Em 22 de agosto ele 177'1 dizia Joaquim de l\Iello rara dor da capitania do Maranhão Gonçalo Pereira Lobato a
Portugal, que este seminario já não existia (~por ter sido SOUZ:.l; o qúal passaodo pela dita povoação julgou ser um
uma casa de palha, que se destruio com o tempo, li ao serviço publico fazer alli destacar, '1 omcial, 1 sargento
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o tO soldados, cujo destacamento Geou permanecemlo na duas pOl'oaç.õcs, cOilsenando-se a igreja e o vígario da fre
povoação, que n'esse tempo possnia igreja e mini tros gllezia na paragem da Ribeira. até que se levantou outru
ecclesiasticos, como consta di!s instrncções dadas pelo dito igreja coberta de palha no logar, onde boje se acha a ma
governador ao alferes commanLiantB do destacamento, cujas tl'iz e se abandonou completamente a Ribeira. Ign.ol'a-se a
in tracções se acham copiada: a' pagina 49 da obra intitu- qui as epochas certas em que o gentio ele truio a primei
lalla o l"u1'.lj-assú impJlessa no Bio de Janeiro no (lnno de ra povoação, e em qoe os moradores foram assentanuo as
181)0 ou 18tH. suas casas no diITerente.:) lugares, como acima fica dito,

aQuem ler as ditas instrucções e visitar hoje a villa do mas se sabe o seguinte.
Tury-assú ha de yêr grande dirrerença na localidade, por- «Ainda existe nesta yilla (em t5 de maio de '1864) uma
que não se acham n'ella os log;)res alagados e nem as en- mestiça muito velha por nome Anna Vicencia a qual conta,
cheotes dos rios no tempo ele inveroo que o governador viu que era rapariga ainda pequena no anno, em que o gentio
em 47M; antes p13lo contrario em os suburbios da \'i1l3 só correu com os moradores da primeira povoação, matando
se vê terra, montuosa, e o rio de invel'l1o como de VElrfro muitos homens, mulheres e crianças, mas ella Anna era
conserva a constante regularidade das mares de agua salga- moradora c,\ em baixo lia outra banda do rio perlo de To
da. ma-catinga, e n"aquelle tempo esta freguezi;) abrangia muito

«Pelo que se vê, facilmente se conhece, que esta villa territorio (]'aquellé lado, que ora pertence ti de Curorupú,
Illudou-se Ja localidaue primitiva. e vio os morauores que Yieram fugidos escapanelo dos gen-

«Antigamenté a povoação do Tllry-assú existia na mar- Lios e ainda se lembra dos Dome.:) de quatro, a saber: De
gcm esquerda do rio deste nome perto do Pal'aná, seu con- metl'ia, Valentim, Simão e Custodio; este ultimo fal1eceu
Rueote, talve~ mais de 30 leguas acima do lugal' onde se aqui em muito avançada idade no anno de 183"2, sendo to
acha i! presenti3 villa do Tury-assú, e al1i foi sem duvida do~ cabotlos moçoa e alguns d'el1es casados, e se lembra
onde o governador passou no anno de -1754, mas dando o tambem como os ditos foram assentar a po\'oação na Mu
gentio sobre ella matou quasi todos os moradores, e eles- tUóLa e d'ali se mudaram para a Bibeira, indo eotão occu
(ruio a povoação. Alguns elos moradores, que e5caparam, par a ilba o sobre·dito Manoel Corrêa, qur. era arô desta
I'ieram I'io abaixo até ú costa do mar e' abi em uma ilba Anna Viceocia, a qual 'reio muitas vezes com os seus pa
pcqtleua, qlle existe no interior da babia Mutuóca, assenta- rentes á povoação no lugar da Ribeira, e sabe como os mo
ram [Jova po\'oação, que pouco tempo durou, tanto que radores furam-se pa sando d'ali para este lugar em que se
não cbegaram os moradores a construir ali igreja, pai', aclla a villa, sendo a igreja mudada no anno em que ella'
que :Jpparecendo a pe, te da bexiga morreram muitos, ,e os AnDa Viccncia casou-se,. por isso, que já foi recebida na
outros mudaram-se e vieram assentar a mesma povoação, igreja deste lugar da presente villa. Não se sabe :J idade
com o mesmo liame, que sempre tere e ainda tem esta vil- certa da dit:J Anna icencia, por qmlllto ella mesma a igno
la, de S. Francisco /avier do Tury-assu, no lugar cbamlldo ra, mas apezar de ser muito velha ainda exerce o mister
Ribeira e alli ergueram ua igreja. Ficou sendo a bécle da ue parteira ao uso cá do lug.ar.»
freguesia o lugar ela RilJeira, que é ti morgem tl'um igarapé" Fr~gue;:,ia.-É provavel, que sendo em .eu princiqio uma
do mesmo nome, distante da presente villa cousa de um das missões de jesuitas, que alli bODvesse uma igreja. Pela
quarto lIe legua. A ilha, em qne esteve a povoação na ba- exlincção di! comp:mbia de Jesus, segundo as- ordens regias,
hia Mutuóca, chamou-se despois 1'l/la dó Con-ea, por ficar que então baixaram, ::í vista do crescido numero de fogos,
I'e idindo n'ella um caboclo por nome Manoel Corrêa, e fi- que tinha, é muito ];l'ovave) que fosse alli creada uma fre
ca distante da' pre ente villa cousa de 4 leguas. guezia com a invocação de Sãa Francisco Xavier, orago da

aA paragem, cm qoe actualmente se adIU a villa uo Tu- dita aldeia, servindo a igreja de matriz.
rynssú, é na margem esquerda do rio do .mesmo nome, Ig'l'eJa--A primeira igreja, que aqui bouve, era bem pe-
aonde n'elle entra um pequeno oonfluente, que se denomi- quena, e coberta de palba. Duron até '18'14-.
na Cal'apal1ahy c hoje se diz rio de S. Jaeio; por este mo- O padre João Filippe de Azevedo, t1fho de AlcaDlara,
tivo alguns moradores do Pericuman e outras partes cba- quando vigario encommendado, da primeira vez, que ahi
mavam Ca1'apanahy á povoação do Turyassú, iSlO até o esteve, fez ontra igreja, lambem coberla de palha, á custa
anno de 1830, e abi esteve situada uma fazenda de lavoura, dos Deis.
cuja casa grande era aonde agora corre o alinbamento da Tinha 25 palmos de largura, e 50 de comprimento, er<,
l'Oa da praia, e existio a dita casa, que era coberta de pa- construida de madeira e tapnma, e coberta ele folba.
lha, mas já perLencente a lIú\OS donos até o aono de 1839, 'Na acta da sessão ordinaria da camara municipal, em 7
em que se demoliu para ediDcar novas propriedades. Veio de novembro de 1836, acha-se transcripta uma represen
situar-se aqui a villa pelo motivo segninte. tação, feita n'esse mesmo dia pelo vigario padre Antonio

«Tendo-se mudado para o interior a referida fazBnda de Alvares Domingues dizendo aque elle queria, de pnilnime
lavoura, a qual era de José Antonio Fernandes (aín.da vive accordo com as auctorirlades locaes, cidadãos, e povo des
neste districto Marcos Luiz Fernandes, abastado lavrador te municipio principiar a constrocção da igreja demolida,
que é sobrinho do dito José Antonio Fernandes) e sendo porem que encontrou obstacl110 de estelr cercado e planta
esta paragem mais conveniente do que a da Hibeira, foram- elo o terreno pertencente a ella, Ccomo tal conhecido e res
se passando {)al'a aqui os babitantes da poyoação e outros peiLado desele a fundação desta povoação.
novos moradores, de modo que Qor algllm tempo houveram «Dizem, continua o Yigario, que fôra pedido·e concedido
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como clevoluto: parer.e miseravel um tão criminoso alten- Com esmolas agenciadas pelo mesmo juiz de (lireito aca·
tado ! boa-se o retelhamento, rebocou-se e caiou-se e;-.; teriormcn,

«Ainda mesmo que seja verificada a concessão do terre- te, deu-se principio a torre, envidraçar:Jlll·se as janellas, e
00, é por sua natureza oulln por ser ou e sobreplicia, é uma fechou-se o arco segorando-se a silll as fJ:Jredcs.
usurpação escandalosa e re\'oltante cm menoscabo elas leis Esta igreja é constl'lJida de peelr:J e cal, e com,muito Iloas
da religião,» e terminou pedindo ~ camara providenci3s com madeiras.
urgencia faiendo despejar o posseiro (J aquelle terreno. Admitle um3 só torre e sacristia ao lado direito.

Mandou acamara clBmar tres CÍ'dad50s idoneos e antigos Para construcção da torre, da sacristia, forros do madoi·
d'esta freguezia para tirar informações, e foram os cidadãos ra e acquisição de tijollos, cal e m.ais algu.mas alfaias indi,
José Manoel Ramos de Mirilntla, Francisco Alberto e Llliz pensaveis poder~ despen ler-se ainda (j quantia tle 6:0aO,~

Antonio de Oliveira, cnjos depoimentos confirmaram as al- rei .
legações dq vigario. Á consideração dos nossos leitores. elo governo da pro,

Ordenou então a camara ao seu procmádor para intimar vineia, e ela as embléa legislativ3 provincial orrerecemos 3

ao inquilino do terreno, que o descerrasse, sendo respon- segLlinte demof1?traç,ão:
savel pela prompta e fiel execução d'esta detérminaçãn. Igr~j(t mafr'iz do l'ul'y-assú .

.Note-se, que este terreno é ela primeira igreja, a c1emo, Seu comprimento.......... 110 palmos.
lida em HH 4. Sua largara '. . . . . . 42 «

Existindo j{1 a segunda igreja, em 8 de no\embro de 1836 SLHl alrura , " 38 «
apresentou-se na camara IDLlniçipal o dito vigario Antonio Tem-se gasto com a obra da dita igreja' o seguinte:
Alvares declarando, que a ~igreja estava com pouca segu- Prestações do governo provincial-'loa .. '. 2:000~000

rança pa'ra resistir até se construir a antiga demolida, e - _2a•.. '. :OOOBooo
por isso pedia providencias a tal respeito.ll _aa... 1:0008000

Disse a camara, ~(que como sellS cofres estavam exbanri- '1':'ü6oaooo
1I0s de dinheiro, houvesse o vigario de mandar fazer o r:on- Esmolas do povo da freguezia o seguinte:
certo, que se lhe mandaria pagar logo que 1.1Ouvesse dinbei- 1.a Em '1838 quando e principiou a obra até
1'0.1) ficar as parclles em :1lguUl<l altura, de cuja des-

No dia 9 ele janeiro do seguinte anno ainda voltou o vi- pesa não se sabe o importe com exactidão. por
gario pedindo licença para tirar o barro da praça, necessa- que bouveram muitas esmolas de pedra, cal e
rio para ~ edificação da igreja,'o que lhe foi permittido.e serviços sem preço, e ealcnlou, em m::tls ele .. UjOO~OOO

probibido a qualquer outro individuo. 2.aEm 1858-Promoviuas pelo sr. dr. Sebas-
Chegaram estas obras, á costa rlos fieis, a quatro palmos tião José da Silva Braga , 1:Oi58280

-ele parede fóra !.los alicerces. e assim foram abandonadas, -Ielem por vélrias pessoas.............. 5üi~í80

tendo sido orçadas em 20:000~OOO reis pelo cidadão Joa- -Idem depois por esmolas e leilões de fes-
qnim Luiz Simões Lyrio no anno de ~ 837. tas _ ' . . . M)2 sn

O major Luiz Antonio l1e Oliveira em fios de ,1845 e prin· -Idem idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400"3QO
cípio de 1.846 mandou Col'H'ir de telha a igreja feita pelo 3.a Em 1862-Leilão oa festa do SS. fito
padre João Filippe. ' pelo sr. dr. Francisco Domingues da Silva. .. . 21Mi2ü

Grande era o peso, a igreja principiou a dal' de si, il 4. a Em 1863-Leilão na festa do S5. feito
C311sar susto á população, e afillal eahio ha 8 para O anno . pelo dr. Martins Costa _ .

Continuaram então em 1856 com as-obras da. igreja, cnja 5.a Em 1864.-Iclem Da festa de S. Sebastião
reedificação foi principiada pelo padre Antonio Alvares. paI' elevoção.(lo povo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~83.1ií0·

Era então juiz de direito o dr. Seba'stião José da Silva -IeleU? oa festa de Santa Anna promovido
Braga, que muito auxilio prestou :1genciando, ;.i frente de pelo sr. Antonio Gonçalvcs de Azevetlo .
uma commissão: esmolas de alguns cidadãos, om pequeno 6. a Súbsc.rição promovida pelo sr. dr. Joaquim
auxilio por parte da provincia, que cbegou a pouco mais de ela .Costa Barradas, ..... " . . . . . . . . . . . . . . . 66~~6~0

2:000aOOO reis e influindo para qne n'uma das féstas reli- J:'1)29,~883

giosas bOl)vesse um grande leilão, onde elte deu preços fa- Total gasto ~om a obra até abril ele ,1865., ~:~~:~:?~~:~~

bulosos ::l objectos'iusignificantes, sendo todo isto destina- A saber:
uo para 'tal fim. Dinheiro do governo ,. . . . . . .. . 4:000~OOO

Duou ,tambem a Cl'UZ de ferro, que se vê collocada em Dinheiro do PO\70 ela freguezia '. 5:õ29 1883
frente da igreja, organisou a irmandade do Santissimo Sa- 9:õl91~883'

cramento, e collaborou em seu compromisso, cuja aflpro- Vê-se que as rladivas particulares Ilâo são inferiores ,\s
vação conseguio ela assembléa provincial. ql1antias !.lespendi.das pelo tiJesolll'o provincial para a cons-

Foi aberta a concurrencia dos fieis em -t8õ!, faltanclQ ain- tl'ocção ri'essa igreja, CjUD nos pareceu sei' uma c13s melho·
da muita coisa para a soa completa e-onclusão. res ela provincia, que em breve Ik,arâ ele posse de um do

O dr. Joaquim ela Costa Barradas, juiz de direito cl'essa bons edificios pnblicos.
comarca, em novembro ele '1808 duou a pia baptismal, que Até o anno de ,1827 fazia-se a exposiç50 do San"tissimo
abi existe: Sacramento em um vaso sagrado, que servia em todas as
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solernnidades religiosas, que então se faziam com grande Silra, e I) presidente da camara da nova vil/a Joaquim Isi
concorrerioia de rO\'o. dol'o de Mornas, e os vereadores Antonio Jose Vn, Anto-

Um devoto porem de nome Tbomé Lourenço Ferreira, nio MiJnoel da §ilra, Henrique José Martins de Andrade,
ba taote f(lvorecido pela fortuo:1. morador no \uga~' Serra· Francisco Antonio de Snlles, Henriqne Rodrigues Pereira, e ..
110, então p,Jrtencente a esta frcguezia lembrou-se de dar Manoel Agostinho da Silva.
áigreja uma Custodia, e fazendo a cncorpmellda para o Pelo presidente da camara de Bragança foi dito, que des
Porto, cheguu a essa villa em uns elo dito anno, bavendo ele esse momento desistia ella do terreno pertencente a e ta
~om ella de. pendido a qLl3ntia de 280 e tantos mil rejs, freguczia elo Tury para servir de limite ao termo da dita
moeda forte. rilla «o CjlJal principiava desde a foz do rio Gmupy a por

N'ess:! occ::lsi'io e tava o doador em desintelligencia com elle acima d;) parte esquerda :llé os confin:; da linha diviso-
o"igal'io da freguezia, então o pa(l~'e Antonio Alvares Do- ria do mDnicipio da villa de Bragança, c da foz do me. mo
mingues, c por isso :lpcDas recebeu a Custodia. apl'esen- rio correndo a costa ;)té o rio Tury-assü, que serve cle Ii
lou-se na igrt'ja fa7.enflo doarâo d'ella «com a condição de mite á proYincia do l\1;)ranhão, por ~er e te o terreno que
nnnca ir ao poder dos \'igal'ios. e sim ser guardada por ter· sempre pertenceu á fregoezia do Tllry-assú, cujo teneno e
ceira pessoa D e par;) esse {]m nomeou íl Manoel A.ntonio Ca- reditos, até aqui pertencentes n Bragança, seriam entregues
hriJi, que a daria pílrf\ senil' em toJas as solemoidfldes. ao mesmo municipio pelas repartições competentes, e á no-

As irn foi 01 servado por mnitos annos até que fallacen- vayilla somente liJe pertencem os rellitos ele hoje cm diante.
do o doador, e nada deixaol\o escripto a tal respeito, e fal- «N'esse mesmo di:l, diz o termo de posse, que temos ii
lecenuo tambem o dito Cabral, apoderou-se d'ella o vigario "ista, foi deferido o juramento aos no\"os vereat.lores, e em
Jiilo do Espirito-Santo e Almeiela, que a goardon, nã~ na seguida, na conformic1açle do decreto de ·13 de novembro
igl'rja, o sim em ~ua casa. de 1832 013 de dezembro do mesmo anno, e as instruc-

Em 181.7, j,i existindo a irmandudc do Santissimo Sacra- ções annexas ao mesmo o o omcio de 12 de agosto de
mento, n'uma du suas sessõe., a que assistio o e1ito viga- 1833 do presidente do Pará, o presidente da camar;) de
rio, I'esol\"eu-se que a irmandade tomasse conta da Custo- Bragança (leu p~sse.ao presidente e vereaclores da camara
di3, \"i to não exi til' titulo algum de doação. do Tury, cada um no.s seus respectivos po~tos segundo
,O vig:Jrio recusou-se a isto; sn. citon-se calorosa discus- seus diplomas, e POI' esta fôrma declarou-se installada a

são, que cl1cgou hem perto de vias de facto, porem desde villa.
esso tempo, que ella anda relacinniJda nos bens da irmanda· «O presidente Joaquim Isidoro de Moraes \êo um eli 
de, .erp coi.a algoma digna ue mencionar-se d'então para curso recol'dando 3S attribuiç.ões das camaras mnnicipaes,
cá. cOllti"d;)s na lei de '1° ele outubro lo i828.))

Vil/a.-Está na laL. merid. ele 1° ~jO' e na longo occid. A primeira ses. TIo ordinaria foi em 17 ele fercreiro, e foi
,lo 47°, 45' e 30", seu RriQJciro secretario Aotonio Elias Mendes, qne foi de--

É llma pequena peninsuJa, a[1crtada ao Dascente e poen- pois seu presidente em 1865.
le por dois ig::Jrapés, que qUJ'i a circulnm, sendo as m;)r- Em sessão extraordinaria de 27 de agosto de -lS3q. rc
gens de ambos pluntau:ls de mangues. solveu a camara, que se represenLas:ie tiO presidente da

Ao N cen:a-n uma serie de coliníls, bem nlt.as, carregadas [)l'oyincia sobre o seu patrimonio, propondo meios para es
lle arl"oro , li'onde cahe toda a humidílue para a villa, e no se fim.
Se.tá o 'igarapé S. João, braço do rio Tury. Em sessão ordinaria de 11 de outubro de '1834, propoz

Ao sul ela villa fica Santa Helena e ao sudoeste a capitíll o presidente da camara, «que el/a tomasse em sua con ide-
dn provine,ia. I'ação os male , que sotJria este mnoicipio pela longitude,

Não se sabe quanrlo foi esta fj'egllezia elev~ela a vill::l. Em em que se achava da capital, e as difficuldades que ba\'ia,
1805 os moradores li este lugar reqoereram ao príncipe re- por cujo ofiotivo sempre cbegavam tarde, mal, e nunca as
gente, por intel'venc,ão do governador o conde dos Arcos, ordens do governo a ~sta villa para que representasse á as
que c1ésse a este povoado a jnrisdicç.ão de villa, e um juiz sembléa legislativa, afim de passar este municipio para a
de fóra do ci\ cJ, crime e orphãos. provincia do Maranbão, pela facilidade com que podia ser

É provtl\'el que fosse na me.ma epocha da -carta do data soccorl'ic1o e o augmenLo, que elle podia ter, o que foi
de sesmaria, concedilla para uso fmeto do povo a f G de apoiado.»
rel"fll'eiro de i8'18. Questões ele /únites.-Pelail.provisões de 2 de maio de

Qllanto á Slla in. tituição encontramos o seguinte 00 arcbi· 1758 do bispo D. frei Miguel de Bultões, e de f6 lie no-
1"0, que exarrlinamos, da sua camara municipal. vembro de ·1807 do bi po D. Miguel de Almeida de Carva-

Em 13 de fevereiro de 1834, no povoado ou sMe da lho, foi declarado ser o rio Guntpy a tinha divisoria da
frogue7.ia, n:lS casas do proprietario José Pedroso Mafra, na r/iocese do' Pará pela band(t do .iJ'laranhao.
rua da Praia, designada pelo juiz ue paz José Clal'indo ele Foi esta fixação de limites do poder ec.ele iastico delibe
SOl1za para se fazer a elevação e installação da dita povoa- rada de accon.lo com o bisro elo faranbão D. frei Antonio
(ão à cathegoria de villa, «em coofonúidacle da lei e das de S. José, que informou já ter o rrimeiro prelado da dio~

ordens do prcsillente do Pará, apresentou-se abi o pl'esi- cese do Pará D. frei Bartholomeu do Pilar declarado isto
deute da camara municipal da villa de Bragança, José Anto- mesmo em carta escripta no dia 28 de agosto de i73L
nio ela Silveira, e secretario da mesma camara Domingos da Os habitantes do Maranhãõ povoaram e cultivaram este
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territorio, e entretiveram com clle relações commerciaes e Pela elescripção, qoe já fizemos de soa sMe, nota-se, qne
espiritoaes, procoral1do sempre a capitul do Maranhão de as margens dos igarapés, que a circolam, são formadas de
preferencia ú elo Pará, porque evitavam maior eaminho e mangoes, e CJue o fondb elos mesmos, embora em sua maio,'
bahias perigosas, \ isto ser calculada essa distancia pai' Bae- parte de areia, tem comtudo mnito IMo ou lama, As arl'o·
na (Col'ographia Paf(~ense). até Belém em linha recta 64. res das colinas não deixam o ar correr li'Te. Bs igarapé
laguas e -106 COO1 as sinuosidades do caminbo. Manoel José ficam todos lIescubertos qoanclo a maré vasa.
de Oliveira Bastos em seu !lateiro diz que é de 1112 e d'ahi As casas ua villa não foram constmidas nas colinas, e sim
õ\ capital elo Maranhão apenas 36 legnas. na falda da montanha, uerramando-se pOI' elll! abaixo, até

Em virtude do decreto ele 20 de agosto de '1772 foi au- baverem algumas, cujos quintaos fazem parte da pfélia e on·
tborisado o governador e capitão-general do Pará a assig- tl'as, cercadas inteiramelJte por esses pantanos, formam ilhag,
nalar a zona, que deveria descriminar essa capitania da do Por esta ligeira descripção conclue-se logo, que os seus
Maranhão. habitantes estão constantemente respirando ar mephytico, c

Coube essa tarefa ao c,!pitão-genera\ João Pereira Caldas, soa vida sempre exposta a orna morte [lroxima, ou a con~

que havia tornado posse da admini tràção em 2·1 de norem- tinDos soITrimcntos.
bro de 1772. Em abril de 1805, apparecenclo com ctlrac-ter cpidernico

Designou elle o pequeno rio Tttr.y-assit para linha de de- uma molestia, qne fez bastantos victimas, fomos para ahl
marcação, alargando assim o seu dominio, desconbecendo mandados pelo exm. sr. desembargador Ambrozio 'Lei(5o
a conveniente situação do rio Gurupy, a sua ilOportancia da Conba, qne então presidia esta provincia.
fluvial, e as frequentes communicações, que então d'abi par- Foi- nosso primeiro cuielndo estudar a posiÇão topogra·
tiam para ambas as capitanias. - pbica d'esta villa, e qnando larnentavamos a exist.encia de

Com tudo até 1776 foi o rio Gurupy o limite elo 1\lara- tantas cansas, tão prejcdiciaes ii salubriLlaue publica, com
nhão, e de então em l1iante, pelo longo espaço de 75 annos, dolorosa sorpresa soubemos, CJLle aqui ainda existia oabuso
não deix.aram os habitántes do Tur)' de pedirem com incri- de se enterrarem os eorpos mortos no recinto apertado e
-el pertinacia a encorporação d'estc teneno á provincia do nbafado ela igreja, ou no adro, que lhe (](;a em frente I
Maranbão. Dirigindo-nos immeeliatamente tI igrejn soubemos, que

Apoz muitas representações ao govel'Oo da Metropole, e, ella servia de cemiterio desde tempos immemoriaes, que as
proclamada a independencia, ao governo centl'al, de.pois de "epulturas eram abertas apenas com dous p:llmos de pro·
moitas informações de varias camaras municipaes, dos pre- fundidade, e qoe não poucas vezcs andava o covciro aqui
sidentes dI) Maranhão e do Pllrã, e de um exame feito pelo e ali descobrindo corpos ain(la em estado ele pulrefação
oficial de marinba Joaquim Alves Castilbo, qne sahio do quando prccisava abril' llma ,sepultura I Ainda mais. Pouco
Pará em 23 de junbo de ·1837 á bordo da escuna de guer- distante das sepulturas, dispostas em pequeno piaDO ioc\i
ra Rio Grandense, com ú um de l~sturJ3r a posição dos ri- nado, eneontramos no fim deite um poço, ele cuja agua se
os l'm'y-assú e Gurupy, appareceo na camara dos deputa- servia qoasi toda a populaçãol
elos o pl'Ojecto da resolução nO 39 de 18 de junho de 1838 Vê-se pois, que a naturesa, e os !Iomeo:; com seus des
propondo a encorporação a esta província do terrilorio cuido ao imprndeocia , ba muito tempo tem conspi['ado
comprehendido entre e rio l'w'y-asstt e GU'l"'ltfJY. contra a salnbriclade dOesta terra, e infelizmente consegui-

Seguia-se depois uma longa luta ás ve?es calorosa, e ram seu fim.
quasi sempre de tact,ica moratoria, até que, vencendo ain- Durante a nossa c1emora abi, que foi ue Iu dias, obse['
da uma uma 'oez a jlJstiça e a razão, foi pelo decreto n° vamos febres intermitent s e perniciosa , com o seu corle

-639 ele '12 de junho de '1852 dcclarndo o rio Gorupy o li- jo constante de inflammações de Ogac1o e baço, d)'arriJea e
mite entre o Maranhão e o Párã, de\'endo·se este triumpbo c1ysenteria, anemia e ascite.
em gránc1e parte ao incançavel depntauo geral, boje sena- Ha\'iam innocnlada na. população ideias absuI'tlas coo[!'a
dor, elr. Candido Mendes de Almeidn. o snlphato de quinina, cuja utilida le, reconhecida pelos

Em 25 de agosto de ,1823 adberio á causa ela indepen- mestres da 'ciencia, era aqui negada e este mel1icamenlo
dencia do imperio, e lorcl Cockrane chamou esta vil'la 711'0- julgado projuoicialissimol
vinoia do l'ttry-assi't., erro este, que se encontra n pag_ 85 Cemite1'Ío.-Como era costome, geralmente admiltido
do seu liHo cbamado «Narrativa de serviços, etc.» Lon- em tempos antiquissimos, os enterramentos aqui se faziam
rires-'1859. _ nas primeiras igrejas, que existiram, 00 em cercado quasi

Tem tres destrictos ele paz, um na "ma, outro em 19a- sempre jonto ~s mesmas, tendo no centro levanlada urna
ra1Jfi-assú e outro em iUaracasstt?né, duas cadeiras de pri- cruz, então signal ele descanço eterno.
meiras leUras, UlDa para o sexo masculino, e outra para o Ao depois no dia 15 dê janeiro ele 1836 o presidente
feminino sob a inspecção de um delegado da instrucção da camar,l, em sessão ordioaria, reflexionou, que sendo
publica, varias casas de negocio, muitas tendas ele artes e uma das atll'ibui(',ões d'ella a 'construcçªo de cemiterios fó·
officios, e alguns engenhos ele assncar e agoardeote. ra elos povõados, e como o d'esta villa esta\'a com a corca

$alttbridade.-E::;tudando-se a posição topogl'apl1ica d'es- cabida e no centro d'ella, jolgava acertado fazer-se um no
ta villa vê-se, que está assentada á margem de um ,grande vo cemiterio extra·muros.
igarapé, chamado São João, que, n'a vasante ela maré, mos- Não tendo a camara dinheiro propunba que se fizesse
tra o seu leito cubel'to de Iôdo. uma sobscripção por todos os habitantes elo municipio, e

\
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que .... " sessão do 13 de fcwlreiro vindouro, mLlroada para Removeu-se PUI tm'l.-nstB~ obctaculo prestando-se o reve
~ publicaç,ão da lei de 12 de agosto do anno p. p, fosse ella rendo vigario a benzer as sepulturas á proporção, que fos
3presentada a0S habitantes, que n'esse dia tinham d'estar sem necessarias.
reunidos na camara. Foi o procurador encarregado d'exa- A tarde aflixou-se na porta da igreja o seguinte edital,
minar o OU3lbor . terreno rêcommendando-se-llJe que fosse que aqui registamos como um passo gigantesco, que deú
de areia, fóra do recinto da villa, o que foi unanimemente esta villa no caminbo do progresso, para o qual resta-nos
auprovado. muito prazer de haver ooncorrido com os esforços ao nos-

Em 4 de julho de 1835 o presidente da camara propoz so alcance.
que tencionando fazer-se um novo cemiterio por se t~~r de Er!?"lal.-A camara municipal d'esta villa e comarca do
edificar a igreja no lugar do velho, e tendo-se acbado um Tllry-assú etc.
lugar melhor que o antigo, já se estava alimpando e cer- Faz saber a todos os seus habitantes que em attenção á
cando de varas em quanto se aprompta\'am madeiras para o epidemia, que presentemente tem atacado a população des
entaipar de barro afim de ser benzido, o qoe se devia con- ta villa e seI] municipio, e sendo prejudicial o enterramen
(erenciar com o sr. bispo, partecipando-se a s. exc. rvm. to dos eadaveres não só dentl'o da igreja como no recinto
olugar designada para a constrncção da igreja, e a preci- da mesma, como acaba de ponderar a esta camara o medi
são que havia de destruir-se a casa do padre Francisco José CD em commissão do governo nesta villa, o dr. Cesar An
Cabral, edificada no terreno da igreja. gnsto Marques, e achando-se o cemiterio da irmandade do

Em sessão de 6 de julbo de 1835 declarou o presidente, S. S. em estado ele receber os cadaveres, esta camara usan
que como o terreno escolhido para cemiterio pertencia ti do das aLLribuições qne a lei lhe concede, e a beneficio do
Francísco Antonio de Salles, era ncscessario que elle o ce- bem estar dos seus municipes tem resolvido prohibir, como
desse, o que annuio dando-lbe a camara outro igual-no de facto fica prolJibido .de hoje em diante, o enterramento
que concordaram ambas as partes. elos corpos tanto dentro da igreja corno no recinto da mes-

ada mais se fez a tal rGspeito. continuando os enterra- ma. E para que chegue á noticia de todos e não poss~m

mentos a serem na igreja. aUegar ignorancia, mandou-se fazer publico pelo presente
Pelas razões expendidas sobre o titulo de salubridade, edital o qual será aflixado no logar publico e do costume.

quando ahi estivemos, procur~IO.Ws destruil esse costume Paço da camara municipal da villa tlo Tury-assú em 1.7 de
tão in\"eterado·como prejudici::II. abril de 18G5. E eu Anselmo José de Sousa secretario que

Para isto em 17 de d'abril de 18G5 ofliciamos ao presi- o subscre\ i. -Assignados-Antonío Elias Mendes.-P.-·
dento e mais yereadores da camara municipal fazendo-llJés José Gonçalves do Outeiro-João Feliciano dos Reis-João
l'êr, que a scieocia tinha reconbecido por muito nocivos á Gonçalves d'Azevedo-Eliiiario Maximiniano de Freitas-Jo
salubridade publica OS enterramentos dentro das povoações ão Romualdo I' ranco de Sá.-Está conforme-Anselmo José
emoi principalmente no estreito recin'to das igrejas, e qlle de Sousa, secretario da eamara municipal.
era sem duvida esta pratica uma das causas occasionado· ·Camam municipal, qum-lel e cadeia.-Não existem edi-
ras da epidemia, que então reinava. ficios ou proprios nacionaes, que sirvam para as sessões

Fizemos-lhe sentir a opportunidade da occasião. não só da camara, cadeia e quartel. -
pela moles tia, mais tambem pela nossa presença ahi, como A camara municipal trabalha em casas alugadas, e o mes
medico a aconselbar esta medida, que devia ser tomada mo acontece com o quartel e cadeia, que existem em ca
com toda a \1rgencia. sas particulares, resultando d'isto o aluguel por alto preço

Felizmente a camara apoiou o nosso pensamento. n'esse de edificios sem as necessarias accommodações.
mesmo elia escolbeo-se o lagar fóra da povoação, e princi- Seria conveniente e até economico o dar por emprestimo
piou a ser cercado por conta da irmandatle do S. S. qne á camara municipal quantia. sutliciente para a constracção 'de
já tinha autorisação para construir um cemiterio, e havia um edificio pI'oprlo, o que se conseguiria com a quantia ele
lançado suas vistas para e~se mesmo terreno. 8:0006000 reis, que seriam satisfeitos aos cofres publico.

É apena um qut1drado de '15 braças, cercado de estacas. em pouco tempo, e a assembléa geca1 legislativa cOllcedes
Para construcção de uma decente capella e ele muros ao se-lhe certas ilhas, que ella pediu para seu patrimonio.

I'edor poderá gastar-se i :200aOOO reis. Na casa, que huje serve de quartel e cadeia ao lado ela
Ainda n'esse mesmo clia ao vigario officiamos pedindo o matriz, nasceu em 1814. o actual bispo de Goyaz D: Joaquim

benzimento da capella, e ao qelegado de policia os seus ex- Gonçalves de Azevedo.
(orços para ajudar-nos a extirpar es'te abuso, no ca o de al- Retmpa.-É muito necessario, que se reconstroa p rampa
guma resisteocia, visto ser um prejuiso ba muitos annos de desembarque, que antigamente bouve no 170.1'10 do poço.
predominante no espirito da pupulação. Quando abi estivemos, indagando e ouvindo a opinião de

Odelegado promptamente nos respondeo no sentido da pessoas, que julgamos mais aptas para conhecer das neces
nossa requisição, e o mesmo fez no dia 19 o reverenuo vi- sidades desta terrLl, escrevemos um pequeno memorial enu
gario declarando porem não estar em sua alçada o fazer merando-as, o qual entregamos ao illm. sr. tenente-coronel
benção solemne sem licença de sua exc. rvm. o sr. bispo José Caetano Vaz Junior, quando na presidenci'a, que se
diocesano, que de muito boa vontade deu depois a neces- digno\1, por oflicio de 3 de maio de 186õ, «agrader,er-nos
aria authorisação conforme se dignou participar-tIOs em seu essa prova que davamos do interesse, que tomavamo' pelo

officio de 4 de maio do mesmo anno. negocios pnblicos, D

Dicc. Vl. 1-68.
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Insl7'ucçào publica.-Os-jov~Df!. doclo-llfCafTêla e são mui- D. Joaquim Gonçalves de Azeyeclo, bispo de GO'ya~ em
to inclinados ao estudo, porem sendo em sua maioria po- sen regresso ela côrte, desembarcou na capital do Marnobão

J

bre , sentem por tanto a f~lLa do necessario para cultiva- e d'abi partiu para sua terra natal no vapor Camocim em
rem a sua intelligencia. 10 de dezemllro de '1866, onde chegou cm 12 do mesmo

A nossa asseml.Jléa provincial tem se esquecido muito da mez pelas 5 boras da tarde, e demorou-se até á noute de
aula de instrucção primaria sendo necessario até que a mo, 24 em que regre sou para a me ma Capital.
bilia, os utensilios della, bem como papel, penna, tinta e li- Teve ex.eel1ente recepção, e optima ue pedida, como era
vros, seja tudo isto fornecido pelo profe~sor Antonio Gon- d'esperar .tanto de suas virtudes como do bo pitaleiro po.
calves d'Azevedo, rico de zelo, de moralidade, de dedicação vo, que recebia em seus braços urr( dos eus conterl'3neOs
a toda a prova, e de intelligencia cultivada, porem pobre de tão altamente collocado.
bens da fortuna. Comarca. Foi cread;] pelo art. 3° da lei provincial n. 3iO

./J'b'nemção.-Existem minas d'onro em todo o munici- de 26 de maio de 1855 e comprehende os municipios rio
pio, sendo as mais conbecidas a de Pericaua, as da Revi- TurY'am't o de Salila lIelena.
rada no rio Tm'omahy, e as do Cent7'o entre os rios Mara- O munici1Jio do TtWlj-assú comprelJende só a freguezia
cassumé e Gurupy, e as do PraIa, onde é voz geral exis- de São Francisco Xavier do Tury-assú.
til' a serra Catharina, celebre pela supposição de ser ou- O terreno elo seu 71HtnicilJio é tão produeti\'o, qne em
tI'O Eldorado, e 'onde dizem haver ouro em abundanda. '. ~ 815 o governatlor do Pad, ,conde dos Arcos, o chamou

Vz'ajanles illustres.-Entre as pessoas nota\'eis, que tem «a porta por onde entrou para o Pará o amor da agricul-
passado por esta villa notam-se as seguintes. tura, e pela qual já se exportél\'é] annuillmente para o Mm-

Os governadores elo Estildo do Maranbão Ignacio Coelbo nhão 3:087 saccas de algodão e H :2-10 alqueires de a1'1'07.,

da Silva em viagem para o Pará, Gonçal'o Pereira Lobato e ~ que, não cessando os moradores de aV:lllçar na opnlencia
Sousa, e João da Maia da Gama, que nesla localidade em .fO encetada, cbegaria a nora vílla, que ent50 se pretendia Cl'ear,
de agosto de f 726 paz o cump7'a-se no 1'egimento, expedi- a ser con iderarel pela sua população, e pela valia dos seus
do por ordem regia em ~9 de agosto de f 722, dispondo a bens agronomicos e commerciaes.lJ
forma com que de, ia proceder o mestre ue campo Bernar- (juilombos.-Coube ao fallecitlo dr. Edaartlo Olympio
do Carvalho ele Aguiar na campanha. que havia de fazer n'a- Machado a gloria de ele tl'oir por muitos annos os afama
qoelle 00 no seguinto anno aos abarbaros tapuyas de ra- dos qui lombos do Tory-a ú.
rias nações, que enfestavam os rios e o districto desta ca- Dis e o illustre sr. Francisco Sotero dos Reis na Mogra
pitania, e estavam sentenciados á guerra corno eram os Gua- phia, que escrereu, d'esse administraclor, aque ba mai de
uarés, Barbados, Exotins, Copinhoros, Anapurus-assus e me- 1,0 annos quilombos mais ou menos numerosos de escravos
rins, Aranbyns e as mais nacções, que a estas' se achassem fugidos infestavam aqueile territorio, e obstavam a sua po
associadas. lJ voação e cultura, sem que os esforços das autoridades do

O exm. sr'. D. Romu:Jldo Antonio de Seixas, vcnel'andn Pará e cio Mar:lnbão tivessem podido acabar eom elles nas
marquez de Santa Cruz. e arcebispo da Bahia, na OCCo'l ião expedicções 'por di\'ersas rezes intentadas para semelhante
em que tendo apenas entrado nos 22 annos de idade e re- fim. Sendo porem o referido tC'l'l'itorio annexado ao Mara·
cebido a ordem de diacono, resolveu o bispo do Pará D. nhão durante a sua administração, por um complexo ele bem
Mªnoel de Almeida de Carvalho encarregai-o, cOl1juntamen- combinadas providencias, conseguiu, o que até então se não
te com outro sacerdote o padre Manoel Evari:;to de Brito [lIJdera effectuar, a extirpação de todos os quilombos, que
Mendes, no anno de ,1809, de ir ao Rio de Janeiro não só foram encontrados, tomados, e dissolvidos.
para felicitar o príncipe regente, como tambem para pedir «A pacificação, que com tanta facilidade operou no Tury
justiça contra a implaca\'el perseguição, que ao referido bis- assu, te"e por uma de suas proprias consequencias as em
po faziam os ministros da Junta da corôa occupando-lbe as presas, que depois se ol'ganisaram para a ex.ploração dos
temporalidades. terrenos allrif~ros de Maracassumé e do Pirucana, e lia de

Encontram-se os apontamentos desta viagem sob o Litql0 eoncorrer para a povoação desse territorio tão rico de pro
de «Memoria dos difIerentes succcessos ~e uma viagem do du\;tos mineraes como vegetae , até então trancado a to.da
Pará ao Rio de Janeiro, escripta pelo paracnse Romualdo a especie de civilisação.»
Antonio»' nas pago 322 a 32~, da 2:1 parte do 6° tomo do Quando copiavamos estas linbas lembramo-nos do alvará
Joq'nal de Coimbm de '1813. . de 3 de março de 171d, e com bastante horror ainda lemos

Recorde-se sempre o Tllry-assú, e com orgulbo, que em estas disposiç,õcs-fiComo os negros fugidos, que vivem
20 de junbo de t 709 recebeu esse santo anciãq, chorado em quilombos, e se chamam vulgarmente calhambolas, são
ainda pelas leUras, pelas sciencias, e por suas virtudes. usados a commeLter muitos crimes r logo que forem apre

Ahi esteve o conde de ViIla-Flor, governador do Pará, e bp.ndidos dos quilombos, se lhes imprima a 7narca F com
que falleceu sondo duque da Terceira em Portugal. um ferro em brasa-, que para isso baverá na camara. E se

As 4, boras da tarde de 24, de dezembro de 18õ2 ahi che- Da occasião de executar-se esta pena fôr o escravo já acha·
gou a bordo do brigue escuna dé guen'a Andorinha o exm. do com a marca sobredita, se lhe cortará uma m'ellla, pro
SI'. D. Manoel Joaquim da Silveira, então bispo d'esta dio- cedendo-se em tudo por simples mandado do jlJiz de fóra,
cese, e demorou-se até uma hora da noute de 30 do mes- ou do ordinario da terra, ou do ouvidor da comarca, sem
mo mez. 1JfOCeSSo algun~, e só pela notoriedade do facto, logo que o
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escravo fôr trazido do quilomlJo, e ~inda antes de entrar xou o territorio do Turyassú do Pará, e o incorporou á pro
para a cadeia. D \'incia do l\laranhão. Lei provincial de 14 de outubro de

'Infelizmente reproduziram-se esses quilombos durante a '18112 reune todo o tel'ritorio do Turyassú á comarca de
administração do exm. sr. dr. Franklin Americo de ',Ienezes Guimarães. Lei de 26 de mnio de '1855 creou a comaJ'ca do
Doria, cn tando á provint;ia muito dinheiro, faJigas e até TUl'ya su, !.lanuo-Ibe a \'illa de Santa Belena e o districto
algumas vidas para acabai-os. do Pará; a mesma lei creoo a villa do Pinheiro, e reduzia

Estatistica.-População.--Em 182,1, segundo a esfa- Santa ilelena á um só distl'icto de paz. Portaria de 20 de
lisfica do lIla1'anhão pelo coronel Pereira do Lago, era n outubro de '18tí6 crean a 'ubdelegacia de Pericuman na co-
popolação de 2,73i almas e 2-11') fogos. " marca do Turyassú.

Em '1833, segundo n Corographica Paraense do coronel Finalmente foram todas estas terras consideradas solar
Ignacio Accioli, ern de 2,160 almas e 896 fogos. de um baronato, que, por decreto de 2 de dezembro de

Em 1839, segundo o major Baenn, era de U,53 pessoas '185!1- e carta imperial de" i do janeiro ue '1855, foi conce-
lirres e '1,000 escravos.. Jitlo pela primeira vez ao tenente-general Manoel de Souza

Em 184.0 o presidente do Pará dr. João Antonio de Mi- Pinto de Magalb~es, hoje fallccido.
randa avaliou-a em 2,800 a 3,000 almas. ' Turynana. -Rio. que vem do interior de longe

Em 1841 o presidente dr. Bernardo de Sousa Franco jul- desembocar no oceano ao O da bahia do cabeLlo de velha,
gou-a composta de !~,500 almas e 500 fogos. formando na sua boca uma enseada, onde podem fundear

Em t84.9 o conselheiro Jeronim.o Francisco Coelho, pre- pequenos navios.
sidente do Pará, julgou-a composta de 3,925 pessoas, sen- TUToya (barra da).-Braço o mais meridional e o
1102,122 livres e -1,803 escravos com 45õ fogos, 404 \"0- mais occidental do rio Parnahyba. senuo formado pelo rio
tante 6 i eleitores. , de Santa Rosa (reja-se este nome) e pelas agua !.la bahia

Em '1860 dentro d s limites da villa baviam 9i predios, do JJlllntiúle e da !.le S. Berllm'do: d'esta ultima bahia para
sendo 91 cobertos de telha, 6 de palha, 466 habitantes, baixo, corre ainda mais caudaloso, por espaço de 4. myria
sendo 307 li\Tes e ,159 escravos. metros, até precipitnr-se no Imr, por Llma boca que tem 6

Por estes calculos avalie-se a diillwldade, que ha para ki lometro, de ·Iargura.
apresentar-se o total da população. É a barra mais larga e mais franca: tem bellas e dilata-

/lio.-Tem suas nascentes na serra da Desordem na lat. !.las vistas.
merid. !.le 4° 7', e depois de alravessar va tos territorios' Da babia de S. Bernardo para baixo, encontram-se as se
ainua desertos, forma a sua foz na ensearln do seu nome guintes ilbas no seu leito.-Carrapato, Igoronhon, Papngaio
em -10 30' de lat. merid. Caieira e Coroatá, alem das que ficam á su::! margem direi-

Por elle sobem no inverno cJnôas grandes por espaço de ta que são-a ilha Grande do Paulino, Cajueiro e _Ielanci-
20 leguas até o !.aranjal, ma no verão somente até 12 le- eiras.
gua . Tntoya.-Rio, Viria, Frpguezia, e 1I1unicilJio.

Diz Lago no seu' Jt ineral'io «E' rlúla\'el tuuo n'esse rio: O rio nasce em terreno da frcgue7-ia de Ara) oses, rega o
as suas aguas são taes, que um copo d'ellas desfaz ')-/0 de !.listricto da vílla, correndo de S para N até se lançar no ca
barro, i to por toda a ua exten ão. nal chamado tambe,m Tu/aia, formaria pelo braço occidental

«Outra cou a se ob 'erva, que ha sempre espessa nevoa do rio .Parnahyba.
na margeos e que só uepoi:) elo sol estar uma hora soLre a encbeote ga maré a boca do canal e a embocadura do
o horí ante, se !.lesraz.» rio tem largura e fundo bastante para ancoradouro de su-

Tas corôas deste rio, no lugilr chamado brilomatá, ma- maca' e e cunns_
nifesla-se tJmbem o phenomeno da poróróca, embora com Quando a Junla proYisoria do governo da provincia 'sou
(louca força, a qual vai caminbaudo ljinco legoas alé o lugar be, que linha proclamado a independeucia a villa da Parna
ltapeoa. hiba, mandou o brigue de guerra Infante D. 1Ji[j'Uel e UI-

Apparece com intensi!.lade quando a maré é grande e ha cionar na emboca!.lura d'esle rio com o fim de embaraçar a
lambem esperas como no "lI1earim. vin!.la dos independentes. Deu·se isto em novembro de

Legislação respectiva.-Para se vêr o qnanto é confusa e -1822.
as veze~ absurda a 1J0ssa legislação provincial transcrevemos Era commandado e se brigue pelo capitão-tenente F"all-
aqui o qne ella diz a respeito d'esta localidade. cisco ue Salema Freire Garção.

É um facto, que 'e repete para quasi todas a outras. A ponta dt) L da entrada d'este canal no mar esta em 2°
L~i pro/inciaI n. 7 de 29 de abril de ·1835 crea as co- 4.1' e -13" de lat. meridional e em 41.<120' de longo occiden-

marcas, ficando annexada a Alcantara a villa de Guimarães, tal. •
Pinbeil'o e iilanta Helena. Lei de 8 de maio de '1835 foi Ao entrar a barra da Tntoya, ha um baixo de arêa que
Santa Helena uma das freguezias de Guimarães. Lei de 15 denominaram 05 naturaes,-Corda das Gaivotas,-porque
de jnoho de "838, crea a comarca de Guimarães com os em certa estação do aono, é talo numero prodigioso d'es
lermos de Guimarães e Santa Helena. Lei de 20 de agosto tas ares n'es e lugar, que parece á alguma distancia ser
de 1841 decide, que a comarca de Guimarães é a cumpe- aquelle parcelum corpo, que entre as ondas se agita em to
,lente para. fazer eITectiva a creação do IDunicipio de Santa dos os sentidos, em consequencia do movimento continua
Helena. Decreto n. 639 de ,12 de junho de 1852, desanne- do de laes habitantes. ,Os pescadores, que em grande nu-
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mero residem pela costa, vão em suas canoas apanhar os \'oas a sua magestade em '17 de junho de 1767 no 9'elatol'io
ovos d'estes volateis; ao aproximarem-se-Ihes, grasnam a de suas viagens por esta capitania) puz tambem novo di·
poder ouvir-se em grande distancia, erguendo o vôo em rectal' pela acbar pouco adiantada, ajnda que no dito direc·
chusma tal, que formam grande sombra sobre os assaltan- tal' não achei culpas, e só por viver muito distante da dila
tes, e, como que. por vingança, deixam cabir um chuveiro vílla, e estar encarregado da administração das fazendas,
de seus ovos (sarapintados de preto e branco sobre um que foram dos jesuitas n'aquelle districto, e tirei e recom
fundo côr de café) com que os seus perseguid'Ores muito mendei muito ao novo director' o adiantamento d'aquella
se incommodam, pela abundancia do IiquiLlo, por uearem vil! , ainda que não achei ali coisa em que pudesse estabe·
enlameados, proveniente dos que se quebram pela cabeça lecer commercio, e o maior, que fazem aquelles indios, que
abaixo. Em compensação de tão nojento sacrificio, cada são Tremêmez, é o ela pecca das tartarugas, em que pode·
pescador vem com a sua canôa, completamente carregada, rão ganhar grosso dinbeiro, se se applicarem a ella como
vender aos habitantes da villa, compranc\o-ll.res quatro d'es- de·vem, e a toLlos os director.es recommendei a observancia
ses ovos por 20 reis, os quaes são preparados como os de do directoria declaranrlo-Ihe que todas as suas culpas eram
gallinba, notando-se porem, que só bastante adubados é casos de devassa, a qlle á muitos ainda não constava pela
que são apreciados, visto como de outra forma pressente- distancia, em qlle são situadas aquellas povoações.
se um sabor a peixe que toroa-os desagradaveis. cc Esta vi lia tem uma boa fazenda de gado e outra peque·

A villa est.á assentada na margem esquerda do rio acima Da c1'eguas. Tem casa de cnmClra e cadeia, porem necessita
discripto, no lugar onde elle se perele no canal do mesmo de igr'eJa, porque a que serve é feita nas casas dos padres,
nom13. mas está decente, o que não succedia assim no tempo dos

Os primeiros babitantes d'este lugar foram os indios 1'1'e- padres jesuitas, porque me dizem celebravam no capear 011

memez, os ruais bem figurados, valentes e prestimosos, qU'3 baranda com a mesma indecencia, C,)t]] que o costumavam
tinha esta capitania, segundo o pensar 'do governador Gon- fazer nas mais casas, que tenho visto, que foram dos dilo,:;
çalo Pereira Lobato e Souza. jesuitas, e logo que as ditas fnzendas tiverem maior rendi·

Em 1727, no tempo elo governador e capitão-general João menta se fará uma igreja capaz.
da Maia da Gama, tinham duas datas de seis legoas de terra, «N'este giro, que fiz, estive nas fazendas, que foram tio
as quaes foram medidas e demarcadas á custa ·dos mesmos mesmos jesuitas, chamadas Santo Agostinho, Salllo 1111a·
jndios. cio e Alegre, e queixando-se-me o administrador de que nos

Pouco tempo era passado quando das bandas da Parna- barcos, que vem de Pernambuco comprar gados ii Pamahi·
hyba vieram uns homens, que foram situando abi faz.endas /)n, não tinham estes boa sabida, porqne os barqueiros os
de gado vaccum e cavallar, e suscitando-se qlJes\.õesentre não queriam cOJIlprar senão a troco de fazendas, e por pre·
elles, os inclios os expelliram, e um jesuita, que já abi vivia ços mui diminutos, mandei pnssar todos os bois capazes de
em muita intimidade, com o fim de terminar taes penden- açougue para a fazenda do Ale,11'e, porque ali se pagam a
cias, comprou aos seus legit.im~ donos o gado existente, e 2$200 reis, e se conduzem para os açougues d'est.a cidade
d'então por diante ficaram os padres da companhia possuin- e villa do Paço do Lumiar, no que aeho ter utiliUade ara·
do como suas as terras d'esses indios. zenda real e tambem estes povos. J)

Foi elevada á catbegoria de villa em 1 de agosto de 1758 Esta villn, que, como diz Gayoso, ofIerece tão bom porlo
pelo governador Gonçalo Pereira Lobato e Souza. e com para embarcações d'alto bordo, está em decadencia quando
quanto fosse denominada Villa- Vt'çosa não poude este nome só pelo commercio tanto podia fiorescer I'
fazer esquecer o antigo. O municilJ1'O se compõe das fl'eguezias da villa da Tutoia,

É provavel, que hn\'endo abi uma igreja, fosse ella desig- de N. S. da Conceição de Arayoses e de N. S. das Barreipj·
nada para matriz sob a invocação de N. S. da Conceição pela nha<:., tendo cada lima o seu jnizodo de paz. '
resolução regia de 18 ue junho de 1757. A reqlJerimento do padre Lino Antonio Pereira de Sam,

Possuia este templo um curral nas terras da ~'illa, porem paio, vigario encommendado (l'esta freguezia, se passou pro·
os jesuítas João Ferreira e Luiz Barreto tiraram d'elle gran- visão em.7 de outuBro ele 18Hí para reedificar a igreja
de qnantidade de gado vaecum e cavallar, e mandaram-na matriz, visto um seu parochiano coner com todas as des·
para as suas fazendas, distantes da villa 30 legoas e situa- pezas, e a igreja padecer total rnina.
das na 'cosla elo mar. O termo composto d'estas mesmas fre$uezias pertence á

Para não pel'derem d trabalho e melbor assenhorearem·se oomarca do Brejo.
da presa mandaram marcar este gado com o ferro da com- Possue uma cadeira de primeiras lettras para o sexo mas·
panbia, e como o dos indios era uma meia lua, facilmente culino, e um deleg<ido d'instrucção publica.
accrescentaram outra, fecharam o circulo, e pozeram a cruz Segundo um arrolamento feito em 1862 constava a ua
no meio. população de 14.,554 pessoas, senuo livres 12,938, e escra·

Examinado este caso pelo governador, mandou elle res- vas ",616.
tituir as terras aos indios, e o gado ao curral a que per- É a parada do batalbão de infantaria n. 3f. da guavda na·
tencia. cional.

Presentemente não ha aqui urna só igreja, sendo os actos O lJutn'mol1io da sua camara consiste nas terras das fil-
divinos eelebrados em uma casa particular I zendas do Lago, do Burity-redondo, do Salgado. das ilbas

ceNa villa Viçosa da Tutoia, (disse Joaquim de Mello e Po- de S. Cosme, do Canindé, de José Corrêa, do Pontal e da
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CCl'las deidades um dia,
Seguidas do Dcos yeodado,
Foram vêr por desenfado
A nova typograpbia:
Uma pagina se imprimia,
Não sei de que naturcsa,
'Mas Cupido com destresa,
Taes voltas nos typos deu,
Que na estampa appareceu:
Viva amo7'! Viva a bellesa!

TYP
ilha GI'ande. Diz acamara muni(;ipal, que os titulas de
posse d'estas terras se extra\'iaram no tempo da revolta de
1839.

O qne a este. respeibo se sabe com certesa é, que o go
vernador e capitão-general João da Maya da Gama, na cida·
de de Belem em 21 de jUl!lbo de -1724, pc)r carta de data e
sesmaria concedeu 4 leguas de terra' ao principal Manoel
-Miguel e aos índios da tribu Trememez, que foram ameia
dos pelos padres da companlJ;a no sitio, eutão chamado
6lp,yrt'ln, onde já haviam dado principio á edifieação d'uma
igreja. Aqui a gllarclamos apenas como lembrança do primeiro

Depois por outra carta de data, expedida já na capital trabalbo typograpbico u'esta provincra.
d'esta provincia a 21 de abril de -17-27, este mesmo capitão N'uma representação, firmada por 65 cidadãos, de todas
general concedeu aos ditos indios legua e meia de terra na as classes e gerarchias sociaes, em '18 de dezembro de
ilha Pará-mirim, conhecida pelo nome de Cajuaes, onde '182-1, e dirigida a sua magestade, disseram elles, que o
haviam lerantado casa e cUlTaes. general Silveira «era tão prodigo dos fundos publicas e avi-

Por um alicio da camara cm 14 de fevereiro de '1827, di- do de lisonja, que tinba feito pagar õ0S000 reis por mez a
rigido ao presidente Pedro José da Costa Barros, se Gonbe- Antonio Marques da Costa Soares, mü dos redactores os
ce, que ella de\7ia ter 2 leguas de terras por patrimonio, tensivos do abjecto perioLlico Conciliador, alem de o ter
doadns por sua m3gp.stade em 1760. C1'eado aliciai-maior da secretaria do governo com ordena-

Quando n'esse tempo se procedia a demarcação foi esta do, logo que se feixou o tbeatro d'esta cidade, no qual era
atrapalhada pelo commandante geral da villa, o capitão Joa- tradactor, e ao mesmo tempo ensniador de comicos, e tudo
qllim Diniz Pereira de Ca tro, por questões com a cama- em remuneração dos nauseativos elogios e hymnos a este
ra, . general, que fez representar e cantar no dito theatro, de- .
Typographias. -. Para o ministro Joaquim José pois do dia 6 de abril, em quanto aberto.

Monteiro Torres em!) de novembro de '1821 disse o govel'· «Tambem o creoll director da imprensa, que mandou rir,
darlor Dernardo da Silveira Pinto, que apenas esta pl'Ovin- e mantem 'á custa da fazenda nacional com um estipendio
cia abraçou o systema constitucional proclamado em Portu- excessivo, afim de fazer circular mnis facil e extensamente
gal, manifest'3ram os seus habitantes o desejo de terem o::. seus elogios e doutrinas offensivas, com que pretende
uma imprensa, assignando até para urna gaseta manuscri- .illlldir o povo para seus malevolos fins, e Jibellos contra al-
pta. guns particulnres, a quem o m~mo governador odeia.»

O governador mandou vir uma typographia e disse qlle Não sabemos dizer, que grão de veracidade merecem es-'
chegou excellentc. tas asserções, embora sejam afiançadas por pessoas muito

Asua commissão administrativa, nomeada em 13 de no- uotaveis, como já dissemos.
\'embro, foi composta do desembargador José Leandro da A typographia nacional era composta de um pequeno ma
Sil\"a e Souza, como presidente, de Lazaro da Silva Guima- terial fazendo 19arte um prélo de ferro dos chamados aflui
rães, como tbesoureiro, e ele Antonio Marques da Costn as, porque representavn a cabeça do dito prélo uma d'es a
Soares, como director. aves.

Começou seus trabalhos e conferencias em oHi de novem- Passou a varias donos esta typograpbia e ignoramos qUéll
oro e os seus primeiros operarias e llnieos empregados o fim que lerou o seu. prélo, o primeiro que vio o Mara-
eram: nbão.
Francisco Jose Nunes Corte-Beal compositol' com . Varias typograpbias se montal'aQl depois d'esta com os

a dia ria de. , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1~200 antigos prelos de madeira de parafuso e immensa barra,
Francisco Antonio da Silra, impressor com a dia- unico meio de impressão de que dispuzeram por muitos

ria de. .. . .. ..........................• 1a600 annos.
Antonio da Silva Neves, ajmlante do compositor e A typograpbia Maranbeose é que possuia um de, ferro di-

amanuense : ' . . . . . 666 to--Slanftop-de fabrica franceza, pesada peça, sem ele-
Antonio Pedro Nolasco, guarda e servente da offi- gancia e convenieDcia de trabalho, embora no sul do impe-

cina, , . . . . . . . . 200 rio lenham bastantes apologistas sem duvida por não serem
Registem-se estes Domes, embora obscuros, como os ahi conhecidos os americanos, que em 18~7 a '1848 aqui

dos primeiros operarias do progresso e da luz da civjlisa- introduziu J. G. de Magalhães, recebendo-os pouco depois
ção. tambem a typographia d,e Manoel Pereira Bamos e a da em-

A officina foi montada no predio, em que boje tem o seu presa cio Progresso, primeiro jornal diario que teve o Ma
hospital a santa casa da misericordia, e apenas em estado ranbão.
de fUDccionar n'l~ma boa tarde ahi appareceram algumas fa- São estes ultimas prelos denominados- Washt'n!J(on~e

milins, e anciosas por verem trabalhaI' a imprensa, conse- fabl'icados em New-York.
guiram os seus desejos compondo o majbr Rodrigo Pinto N'essa mesma epoca para substituir as balllls foram in
Pisarro esta decima, que foi logo impressa. traduzidos os celindros manuaes, vulgarmente chamados
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rolltls, pelo bacharel Ayres de VascoDcellos Cardozo Ho- Entre os nossos oompositores encontram·se babeis e in·
mem, autor de varias compendios muito estimados p3ra u- telligentes operarios, e com quanto alguns telJham falta de
so das escolas. instrncção, procuram sopril-a pela applicac~1O pratica e ai·

Não foi porem facilmente adoptado em geral este grande gum estodo.
melhoramento pois annos depois ainda as bailas eram usa- Embora o salario actoalmente. seja hastante elevado em
elas. Gomparação a epocas panca remotas, comtudo não está em

Joaquim Corn~a Marques da Cunba Torres em 181)3 fez relação com o ~le outros misteres puramente materiaes, para
construir sob sua direcção um prélo de madeira pelo sys- os quaes os cebedaes ele intelligencia e instrucção não são
tema dos americanos e uma prensa de assetinar impressos, indispensaveis, e comtudo dã() locro superiores aos que
cujas machinas trabalharam alguns al100S, estando boje os exercem. D'aqui resul~a o vermos os typogl'aphos mais
abandonadas. instruidos, mais babeis e intelligentes, abandonarem a arte

O mesmo Torres foi o introductor dos rollos de cóla e por qualquer outra ineluslria de que tirem maiores prol'ei·
melaço, 'mandando de Lisboa, onde se achara, em 1855 um tos.
já preparado e a receita para os fazer. Infelizmente este De um livl'O velho nos veio parar <:IS mãos uma follla, na
bomem, a quem tan~o a typogl'apbia maranbense deve, fal- qoal está lança-do o salario, quo no mez de novembro de
leceu em Lisboa uo anno de 1856. 1831 se pagou aos operarios lla typogra[Jhia-LJla'l'anhense

José Maria Corrêa de Frias, Sllocessor de Torms, de 1857 -o qnal é o seguinte:
a 1863 introduziu o Bizeaulier á cadrall (caoteador 00 plai- Ricardo Antonio Rodrigues d'Araujo, por dia, reis 900
na typograpbico) f(',z conbecido o systema Didot do valor Antonio José da Silva Leris, idem..... . . . . . . . . 700
dOE> corpos e divisão d'estes, cura unidade é o ponto, sys- Justino Henriques da Silva, idem. . . . .. 320
tema geralmente ignorado na pr{lvincia; modillcou a antiga Gillllino Marques de Carvalho, idem. . . . . . . . . . . . 320
caixa typographica tornanuo-a mais cem moda ao trabalho, a Thcodoro Ferreira. idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/l0
qual intitulou-oaixa maranhense. Em 1864. importou o João Joaquim Gomes de Faria, idem. . . . . . . . . . . 160
primeiro prélo mecanico, que trouxe do Rio de Janeiro Os maior:cs jornaes pagos em 1821, na imprensa l1acio·
aonde foi para estudaI-o; as mezas de ferro para paginar; nal, foram rle 1/$600 e Hi200 reis e W anllos depoi , na
cortculM' mecanico para papel; prensa de assetinar de pa- Maranbense, em 183'i, 900 e 700 reis diarios.
r'êlfuso e roda com pancada; linhas systematicas em cobre; Os primeiros operarias tendo siJo engajados exercer soa
guarnições systematicas que dispensam os páos, c\'antes arte em terra estranha reclamavam pal'a vir maiores vaota·
usados, etc. etc. gens; os segundos, sem duvida aprendizes dos primeiros,

Mais dois prélos mecanicos foram importados: um em não estuvam Das mesmas circumstancias, por isso e pela
1866 por Bellarmino de J\i1attos e outro em 1867 por A. P. L"üncorreocia, logo que aqoelles terminaram o tempo de se·
R.'d'Almeida qlle tambem recebeu orna caJandra e os cu- us contractos, fizeram baixar o salario. E'tes salarias po·
nhos de ferro boje usados nas 3 typograpbias que tem pre- rem foram gl'adllalmente elevando·se como os de todas as
los mecanicos. industrias.

O' sortimento ele typos n'estes e nos seguintes annos fez- Hoje qualquer compositor faz de ,1ti600 reis para cima
se em grande escala das fundições portuguezas e francezas, ganbando os mel bares dois mil e tantós I'eis.
escolhidos com gosto e tacto arti tico. Os preços das obras que aqui se preparam são t~o mo·

As duas typograpbias de Frias, e Mattos pode dizer-se dicas, alem do bem acabado do trabalbo, que convidam a.
se tornaram completas em seu material, e as suas obras tem outras pro\'incias, com e pecialidade ti uo Pará, a mandarem
correspondido aos esforços e sacrificios empregados por razer grande parte das suas impressões fJ esta ciuade.
seus proprietarios. Os curiosos d'esta e. pecialidade acbarão dados cumpletos

Grandes e nitidas edições teem sido feitas rústa cidade, na' obra que tem por titulo-L1/amoria sobre f.L typog1'aphia
cuja fama da perfeição de suas impressões corre por todo /l1aranhense 'pelo typographo J. M. C. de Frias-Maranbão
o Imperio, e é ella tão bem firmada que na exposição do -1866-Typ. do Frias.
Rio de Janeiro de 1.866 os uIJicos premias dados a impres- Em '1822 publicavam·se n'esta capital tres periodicos, o
sões couberam ás typograpbias de Frias .e B. de Matffis, Conoiliador, a Folha LJieclicinal e a Pa.frnalolfia Semanal.
que expozeram alem de outras obras a Memoria, escripta Actualmente tem seis typograpbias, e pllblicam-se seis
por Frias, da qual tiramos estes apontamentos, trabalho fei- periodicos, sendo um apenas díario o-Publicador D/ara·
to especialmente para essa exposição.' nhense.
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Urú.-Lago, no districto de Guimarães, tendo 1 le- creada a freguezia de Santa Rita do Urobú, gosando do ti-
gua de lal'gura.· tolo d.e villa, a qoal foi em virtude de outra lei provincial

Uru..-Na co este rio no lago do mesmo nome, e com D. 68 de 21 de julho de 1838 transferida com o nome de
t6 laguas de cnrso "ae desaguar no occeaDO na lato merid. Codó para o lugar, onde ainda hoje existe a villa, que tem
de 1° 40'. tal denominação.

É navegavel por canôas grandes, e por espaço de quatro O Urub'Ú é um logar moita pobre e atrasado.
legoas. Urubú..-Morro á margem e!5querda do rio Pm'ncL-

Urubú.-Rio.ou antes 'canal, cuja bo-cca acha-se a hiba. ~

ES E da babia do Mantible: aqui finda-se o rio de Santa Em seu lado oriental é nm talbado, cujo sobpé é banba
Rosa (veja-se este nome). do pelo rio, Gcantlo-Ihe fronteira, á estibordo, uma corôa,

Communica com o rio do Tor'lo por meio de um igarapé e logo abaixo, em urna convexidade do rio, á margem es
que separa a ilba do Cardoso da oa Desgraça: tambem com- querda, encontram-se duas moradas.
munica com o rio de Carnahubeiras por via de um canal Jaz ,I kilometro ao S O do morro dos MOfcêgos 00 dos
de 2 bec.tometros de largara, sitnado entre as ilbas de Da/'- DJilagres.
rarÔ(L e Sobradinlzo. Urucú.-Tambem conhecido pelo nome de Ouru-

Tem a sua foz birurcada pela ilha dos 6uarás cuja ~ten- eil. Urucuy, Urueuavú (Bixa o1'ellana L. Bixa americana.
ão poderá ser de t ,6 kilometros. Poir).-
Urubú. -Ilha situada ao sul da ilba dos Guarás, na O governador Arthur de Sá de Menezes escreveu do Pará

embocadura do rio lIe seu nome, bem como na do rio de ao senado da camara de São Luiz em 25 de novembro de
Carnabubeiras, em frente ela bahia do Mantible: tem talvez 1689 dizendo, «que obrigasse ao francez Clemente de Ser
um myriametro de circumrerencia. Contigua, do lado de S tennil a plantar urucú, pois foi o pretexto com que veio
Efica-Ibe a ilba de Darracôa. para este Estado por ordem de sua magestade, e para este
Urubú.-Rio, que corta a freguezia de Pericuman effcito se lhe d~l\'am duas pessoas (escravas).»

de NaS, por maltas virgens, pelo que não se presta á na- Deste alicio conclue-se que esta planta não é indigena,
vega0ão, sendo no verão muito abundante de peixe. e sim transplantada".

Urubu..-Povoação -na margem direita do rio ltape- Será de Portugal? Será da França? Será. da Jndia?
curú, perteucente ao municipio do Codó. Urú-ntiri1n.- Pequeno rio, que vae confinar

Foi antigamente aldeia de inrJios, e depois pelo § 2° do no Urú.
3rt. iOda lei provincial n. f 3 de 8 de maio ele i 835 foi abi

Vaccina.-No artigo Epidemias enumeramos as receu na Inglaterra Lady l\Jontague declarando ter presen
'muitas vezes, que esta p\'Ovincia foi atacada pela variola, e ciado em Constantinopla uma operação, pela qual ficava-se
então descrevemos os estragos, que entre nós deixou tão livre d'esta molestia, tão prejudicial á humanidade.
cruel molestia. Consistia este meio preservativo na inoculação da bexiga

AEuropa não era mais feliz do que nós, e então os me- ou variola.
dicos justamente preoccupados, no uizer de Trousseau, com Experimentada com alguma repugnancia e opposição, em
as tefTiveis devastações causadas por este mal, recorriam a bora houvessem alguns easos, que lbe abonassem a elicacia,
todos os meios passiveis para destruir, ou pelo menos, ate- foi abandonada n'esse mesmo anno, e só elepois tle passa
nuar os seus terriveis effeitos. . elos trinta e tres é que de novo se lançou mão d'ella para

Oestudo, o charlatanismo e o empirismo aconselbavam ser tambem em breve tempo esqueçida.
eapregoavam uma longa serie de remedias, considerados Esta inoculação foi tambem usada entre nós.
especificas contra a variola: a pratica porem vinha fazei-os Com eITeito em 6 de abril de 1803 D. Diogo de Sousa. '
retirar da sccna clínica e substitui l-os em breve por outros olicioo para a Metropole dizendo ao visconde da Anadia,
que por sua vez experimentavam tambem igual sorte. «que já em aviso n. 18, de 29 de julbo de 1793, expedido

No meio destas incertezas e esperanças malogradas, appa- pela secretaria de Estado Ibe fôra ordenado, que introduzis-
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se por todos os meios a inoculação das be.1!igas n'esta Ca- pessoa conhecida, que praticou a úloc'ltlaçào .do COW-pOIV,

pitania, o que procurou cumprir com todos os esforços, e que teve a grande coragem de faze?' esta expel'iencia em
convicto Coamo estava da utilidade della pelo que lhe acon- sua esposa e seus dois filhos, no allllO de 1774.»
teceu em Moçambique, conforme já tinha participado em seu Depois de vinte e dois aonos, que este primeiro martyr
omcio de 28 de setembro de 1796.» da vaccinação, na frase do cirurgião M. Alfredo Haviland,

Seo(10 muito fooestos os estragos da variola, muitas fa- deu este grandioso exemplo de amor á humanidade, em f~

mil ias brancas se prestaram, «correspondendo o exito ás de maio de 1796 o dr. Eduaruo JeoDer, pela primeira vez,
esperanças posto que! pela má qualidade do hornor vario- inoculou a vaccina, e d'ahi em diante foi sua vida um com
1060, não tão felizmente como n'actuella ilha. pleto sacerdocio propagando por todos os modos ao seu

uO mesmo aconteceu com os negros, e não assim Llom os alcance este preservativo.
índios, sendo a mortalidade sem differença, de sorte que So:IIreu muitas contrariedades, e injustiças, ataqlles a sua
pode coocluir-se serem a esla qualidade de geote quasi sem- pessoa, e insultos ti sua honra, porem como elle era apos
pre mortaes, quer as bexigas naturaes, quer as inocula- tolo da verdade, esta tl'iumphou afinal, e hoje cercado das
das.» bençãos da humanidade inteira descança para sempre em

Foi p'or estas razões, assegurou o governador, e á vista Cheltenbam, 00 de falleceu em 1823, depois de uma exis
de um calculo aproximado, tleduzjdo dos mappas da mor- teneia de 79 annos, pois nasceu em 17 ft-4· •.

talidade desd~ 099 a 1802, pelo qual se achou terem mor- Voltemos porem nossas vistas SObl'C esta provincia.
rido pert,o de 20 mil pessoas no Maranhão e Piauhy (quasi Em 17 de janeiro de '1805, D. Aotonio de Saldanha da
'um quioto da população) que elle por omcio n. 3 de 14 de Gama aCCUSOll a recepção- elas ordens regias de 13 de no
janeiro de 1802 havia pedido a inoculação da vaccina. vembro do anno proximo passado recommendando muito 3

Consta terem fallecido de bexigas 103 soldados, mas qLle introducção da vaccioa, e nssegurando que não se esquece
felizmeote já este flagello ia desapparerendo, e como ainda ra «d'este objecto de que resultav:! tanto bem á humanida·
ficaram 364 soldados, que não padeceram elo mal, preten- de, \0 servil}o de sua magestade, declarando ter já manda
dia mandar vaccinal·os, bem como os recrutas. do vir a vaccin<j de Lisboa, e da Bnhia, da mesma forma e

Vacilla o nosso espirito entre a ioceé'tesa, se D. Diogo de maneira que d'essa capital se passou para a Babia.»
Sousa confundia a inoculação da bexiga com a da vaccina. Em 27 de fevereiro disse 11 mesmo governador, que ten·

Em seus escriptos ora falia d'uroa, ora de outra, de ma- tou, porem debalde, a vaccioa com o pus vindo de Iogla
neira a dar-nos razão para esta clesr.oofiança, que transmit- terra, pelo que lançava suas vistas para a Bahia, como ja ha-
timos aos nossos leitores como homenagem á verdade. via officiado.

Embora se tivesse generalisado n:l Inglaterra a pratica da Em 24. ele junho participou pnra a côrte dizeodo, que o
inoculação-da variola, derramou-se tambem na população a governador e capitão-general da Bahia tinha remetido o pus
crença de que os individuas, que conLrilbiarn o cow-pox cui· vaccinico, ccfazendo inocular alguns escravos oa presença do
dilndo das vaccas affectaclas (1'este mal, ficavam livres da mestre do Bergantúl, ensinando-o e lllnnindo-o d'iostl'U
variola. . mentos para isso, mas que os desejos e disvellos eI'aque\le

COW-IJOX é uma palavril ingleza, composta ele duas óu- incansavel governador foram malogrados pela in.cUl'ia cio
tras, que querem dizer-bexiga de vacca, nome dado a urna Mestre em não traspassar o pus para outros corpos.»
erupção, que costuma a apparecer sobre o bico do peito da Por um omcio. que temos ~ vista, dactado em 27 de abril
vacca. de 1805, enviou o governador' da Bahia Frilocisco ela Cu-

Esta erupção se manifesta por bolhas contendo o fluido oha Meneses a D. Antonio de Saldanha da Gama o dito
vaccinico, tão precioso por sua propriedade ante-variolica. preservativo gllé~rdado em vidros, cumprindo assim o que

Seja-oos perrnittido já como medico, já como commissa- lhe foi determinado ~m officio de -lO de novembro de
rio vaccioador provincial, que aqui paguemos o nosso trio' t804, expedido pela secretaria de estado do:; negocias dá
buto de gratidão, em primeiro lugar a Benjamin Jesty, ren- marinba e dominios ulLramarinos.
deiro de Gloucestersbire, que foi o primeiro, que em 1774, Foi entregue na Babia a Miltbias Aotonio Alvares, mes-
inoculou o cow-pox em sua esposa e seus dois filhos afim tre do brigue fióerio.
de salvaI-os da \'ariola, e em segundo lugar ao dr. Eduardo Receiaodo Franciseo da Cunha a damnificação do pus,
.lenoer por .ter lactado com incontestavel merito contra to- como no navio viessem para esta provincia varias escravos,
dos os obstaculos, que eOLlootrava a pratica da vaccina, fa- que ainda não tioham sido atacados pela bexiga, persuadia
zenào até com que alguns medicos, seus contem.poranl:1os, elle ao dito mestre, que fosse assistir á vaccinação, que de
partilhassem da fé, que adquiriu na observação, e rigorosa proposito mandou fazer em sua presença, «para se ades
interpreta~ão dos -factos, como diz Trousseau. traI' no modo de ir vaccinando successivamente durante a

No cemiterio de Yetminster, patria de Jesty, encontra-se \'iagem alguns dos ditos escravos, afim ele ~onseguir chegar
um modesto tumulo, onde está gl'avado este epitaphio, d'esta maneira a vaccina em todo o seu vigor.})

• «Dedicado à memoria (le Benjamin Jesty, que deixou Não satisfeito aioda com isto em 7 de agosto do mesmo
esta t1ida' em 16 dé abril de 1816, contando 79 annos de anno participava elle ao goveroador do Maraohão, que n'essa
'idade. occasião se tinba orrerecido espontaneamente o cirurgião-

«!'lçzsce'lt em Yelminster, n'este paiz. Fo~' homem de bem mór João LourenQo Marques para trazer á sua custa a esta
ehonesto, pa'rticularmente.·notado po-r ter sido aprimeira provincia o dito pus, e terminava pedindo, que d'alguma

I
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maneira fosse indemnisado da despeza, com que empre- tania, havendo os efféitos d'ella correspondido á sua expec
hendia esta viagam. tativa e dos babitantes, que o esperavam com ancia incrivel

Serviço tão relevante é hoje geralmente ignorado, deven, e tinha esperança de ver diminuir annualmente o numero
do ser com bastante gratidão lembrado o nome do incan- de mortos por bexigas até que de uma vez se extinguisse
savel e philantropo Meneses. (Vide a nossa Breve l'JemOrt'a este assolador mal. D

sobl'e a introducção da vaccina em lUamnhão.) Em 23 de novembro disse «que para Alcantara e Guima~

São estes os omeios, que clle diregio ao governador do rães mandou cirurgiões vacdnar n'estes lugares.»
Maranhão, Em 20 de dezembro muito pesaroso «participou varios

«11Im. exm. sr. f Por occasião de virem de Lisboa no casos, que tinham derramado a desconfiança contra a vac
Davio-Bom Despacho-sete negrinhos d'aqui mandados cina, e que o povo estava desanimado vendo serem attaca
por alguns partículares para conduzirem o umor vaccinico das pai' bexigas e até morrerem pessoas vaccinadas, e con
a esta cidade, á fim de se podei' aqui adoptar o methodo da ressou que elle tambem estava da mesma maneira á ponto
vaccinação como o uni co preservativo das Bexigas: recebi de se atrever a aconselhar o povo, que não continuasse a
um oflicio expedido pela secretaria de estado dos negocias vaccÍDar-se.»
da marinha, e dominios ultramarinos, em data de 10 de No- Em fi de agosto de 1806 o governador D. Fran~isco de
vembro tio anno passado, em o qual o principe regente nos- Mello Manoel da Camara participou ter recebido llom o avi
~o senbor é servido determinar-me promova com todas as so n. U de 29 de março do mesmo anno «40 exemplares
forças da persuação o uso tI'este especifico n'esta capitania, do papel, que escreveu e apresentou ao governador e ca
e procure com toda a diligencia introtluzir nas mais do Bra- pilão-general da India o physico-mór d'aquelle Estado a res
zil: pelo que, por Mathias Antonio Ah'ares, mestre do brio peito das observações da inocul;ição das bexigas»
gue Tiberio, que presentemente segue viagem para essa N'esse mesmo dia, e em outro o:ffic.io narrando os esfor
capitania, remetLo a V. Exc. o referido omar guardado em ços do seu antecessor, quando mandou \'ir da Babia por duas
vidros. V13zes a vaccina, e como sempre foi infeliz, tencionava elle

Como porem, talvez não produza por este modo condu- mandar um cirurgião habil ãaquella cidade para conduzir a
zido o seu d~}sejado effeito, e no mesmo brigue se tl'ans- vaccina, e depois propagaI-a, como lbe foi recommenjado
pOl'tão varias escravos, qlle ainua não tiverão bexigas, per- pelo aviso n. 7 de 25 de janeiro de '1806, pondo assim ter
suadi ao sobredito mestre á que viesse assistir. á vaccina- mo aos gl'andes estl'agos, que a estes habitantes causava
ção, que bootem se fez na minba presença, para se adestrar quasi d~ariamente o terJ'Ível mal das bexigas.
DO modo de ir vaccinando successivamente durante a via- Por aviso de 24· de dezembro de 1819 e J2 de fevereiro
gem alguns dos ditos escravos com o fim de que se consi- de 1820 foi aqui estabelecida a vaccina e por toda a Capi·
ga cbegar d'esta maneira a essa cidade a \'accina em todo o tania, o que tem progredido com o mais feliz resultado,
seu vigor. Deos guarde a V. Exc. Babia, 27 de abril de disse o go\'ernador Silveira.
1805, SI'. Antonio de Saldanha da Gama. Francisco da Cu- Foi nomeado um medico inspectol' não só para vaccinar
nba Menezes. na Capital, como tambem para transmittir a vaccina a diver-

lIIm. Exm. Sr. Se bem, que em data de 27 de Abril sos lugares da Capitania.
deste anno já dirigi a V. Exc. um oflicio, em que partici- Recabio a escolha no dr. José Antonio Soares de Souza,
pava remeter a V. Exc. pOl' Matbias Antonio Alves, mestre e este se offereceu para servir gratuitamente.
do brigue Tt'uen'o, não só o bumor vaccinico guardado em Foram nomeados um escrivão com vencimento de 8~000

vidros, como ta~bem empregado em alguns dos e cravos, I'eis mensaes, um' porteiro com 61$000 reis e um servente
que na mesma embarcação se transportam: com tndo na com igual vencimento.
duvida de se conseguir o desejado fim de chegar a essa Foram enviados alguns cirurgiões a varios lugares da Ca-
capitania o mesmo fluido em 'Iodo o seu vigor, e em esta- pitaoia, mais remotos, para transmittir a vaccina.
do de se poder empregar, e orrerecendo-se-me exponta- Em ameio de 28 de março de ,182'1 disse a camara a el
neamente o cirurgião-moI' João Lourenço Marques para nesta rei, que «havendo a moles tia das bexigas assolado e de 
occasião levar á sua custa a esse territorio a mesma vacci- bastado tanto esta cidade, como as villas e lugares mais flo
na, Ibe acceiLei o olferecimento, por esperar, que pelos rescentes da Capitania, hoje tinba diminuido este flagello
seus conhecimentos em medicina pratica e cirurgia, em que pelo prestantissimo remedio da vaccina, que o providente
é aprovado, desempenhará com aeerto esta commissão: me- governador tinoa mandado liberalisar até pelos lugares mais
recendo em tal caso que V. E~c. lhe preste a sua benigna remotos de sua jurisdicção, enviando habeis cirurgiões, e
protecção, afim de que de alguma sorte se indemnise da aniquilando d'esta forma a enfermidade pela descoberta, que
despeza, com que emprehende esta viagem. Deos guarde a mais honrava o genià do homem. D

V. Exc.-Bahia, 7 de Agosto de ·1805. Iflm.o Exm.o Senhor Principiou então a vaccinação a ser feita com mais regu-
Antonio de Saldanha da Gama. Francisco da Cunha Mene- laridade.
zes. D O livro mais antigo que encontramos na Repartição da vac-

Em 7 de novembro o referido governador «cheio de maior cina, tem em sua t 3 pagina um edital, com data de 27 de fe
gosto participou a chegada da vaccina da Babia á esta capi- verei1'0 de 1834, em que o vereador da camara municipal

Raimundo Nunes Cascaes, como inspector da vaccina, fazia
I N'cslas copias guardamos a ol'lhograpbia dos originaes. saber ao publico o ter sido aprovada pelo presidente da

Dicc. Vl. [-69.
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província a postora, que lhe foi enviada pela 0amara, a qual A província apenas concorre com o ordenado de 200~OOO

obrigava a todo o chefe de familia a mandar seus filhos, fa- reis annuacs para um :Jgente d'esta repartição, e os cofres
mulos e escravos para se vaccinarem log.o, que fossem avi- provinciaes com a ele 400~000 I'eis annU:les para o commis
sádos pelo élgente ela repartição da vaccina ou pelos jllizes sario ,'accinador provineial, remuneração por demais dimi·
de paz, sendo na falta multados pela primeira vez cm !...~OOO nuta por tanto trabalho.
reis, e na reincidencia em 8/$000 reis para as despezas da ""\Targelll-Grande.-Veja [calv,.
camara Vargen'1-Grande ou VILLA DA MANGA DO IlJUA-

Ainda exercia o caJ'go de vaccinador o dr. Soares de R.t\.-Povoação, (r eg'uezia, villa e municipio da comarca
Sousa, pae do visconde de Uruguay: era gnarda José Thimo- rio ltapewrú,
tbeo da Costa, e escrivão Manoel do Na'Scimento Silva. Povooção.-Antigamente 1100"e um pequeno po\'oado no

A principio houve repognancia, não obedeciam aos avisos encontro da estrada rias boiadas, que parte de Caxias, com
dos juizes de paz, e muitas vezes o guarda on agente foi a que, 'indo da "illa ela' l\1:lOga, StglJB para a do Itapecllrú
até insultado, como ao presidente, ent50 o dr. Antonio Pe- mirim.
dro cl? Cosia Ferreira, ofliciou o inspector em 22 de junho Foi mui bem escolhitlo este lagar por ser plano, abun
de 183'0. tlante ue pastos, e banhado pelos rios Jgnará, Munim e Pre-

A vaccina era nma só vez por semana, funccionando esta to, c por isso muito proprio para a criação e sàHa de ga·
Repartição Da Casa I{OS Empastas. dos.

Em 10 de outubro d'esse me-mo anno ordenou porem a 10m d'estas, "antagens dista urna legua 90 Ig'uará e ulla'
üamara, que fosse feita uuas \ezes por semana, pois a va~ da Ala11!Ja portos de embarque.
riola já começava a reinar.. . Fre9ue~?'a e villa.--Foi I)'este lugar creLlda uma (regi/r.

Em 17 de dezembro pedia o inspector á eamara, que no- :ia com il invocação de S. Sebastião da iJ1angCL rio 19t1m'ti
measse um medicl) paraajudar o vaccinadol" avisto ser gr'lll- pelo ~ 6° do art. IO da lei provinçial n. 13 de 8 de maio
clissimo o numero das pessoas, que compareciam á vaccin;), de .J 830, e anteriormente elevada :.i cathegoria ue vill:1 peb
e não poder o respecti\'o medico dar aviamento a todas,» resolução regia de '19 de abril de '1833 e lei provincial n,

Em ,1837 fOl nomeaclo vaccinador o cil'Llrgião-mór reror· 7 de 29 de_abril de 1830.
mado Virissimo dos Santos Caldas, por morte elo dr. Soa· O patrimonio da municipalidade consiste cm meia Icgua
res. de terra com tl'es de fnndo, dentro das quaes eslü collocij·

Ganhavam annnalmente o \accioador '150,5000 reis? o es- da a villa, as quaes foram comprncl::1s a 10 de janeiro de '181H
crivã'o Raimundo Nonnato Nunes 280aOOO, o porteiro Joa- pela mesma camara ao capitão Franci~co Raimundo Ferrei-

. . I

quiro Raimundo de 1\10raes e Santos 2001$000 reis. ra Coelbo em virtude da portaria da presidencia ue 29 de
De 2 de março de 'J839 em diante pl'incipillll a vaccina a dezembro, de '1853.

ser feita na (asa na camara nas terças e sextas-feiras. Pela lei provincial n. O;), de 9 de novembro de '184:3 foi
Em virtude da autol'isação conferida pelo ~ 30 do 3rt. 20 mudado o assento d'esta villa para o lugar denominado Ulho

da lei n. 369 de 18 de setembro de i8~5 baixou o decre- d'agua no mesmo municipio, e depois ainda transferida pa
to n. 1...66 de 17 de agosto de 18q.6 pelo ministerio do imo ra a Vm'!Jern Grande pela lei provincial n. 203 de julho de
perio, appl'o\'ando e mandando executar o regulament,o, que. '18'/...2.
reforma o instituto vaccinieo ela côrte e generalisando-o em Pela lei províncial n. 41,9 de 7 <.Ie outubro de 'J857 foi
íodo o imperia. tr:JOsferida para esta villa a cadeira de primeiras lettras pa·

Em 'lO de junho de i84.7 fOI pelo go\'erno central nomea· ra meninas, creada pelo (1ft. 20 ela lei provincial o. /l18 de
do vaccinador o dr. José Miguel Pereira Cardoso, em 21 ele -18 G na povoação da Chaparlillha.
julho.d'esse mesmo anno prestou juramento e entroo cm A sua agricultura con iste na plantaçao de arroz, algodão
exercicio até que falleceu em 28 de julho de '1855, sendo e canna de as~ncar, c a soa· maJor indu tria na criação de
nós o nomeado para subsLitoil-o no dia seguinte, e 'cntran- gado "accum.
do em exercicio em .(0 de agosto. É a parada do batalhão de caçadores n. 20 da guarda na·

Apenas foi posto em execução este regulamento a assem- cionat, pertenccnte ao commando superior doltapccul'á-mi
bléa provinciél1 j111gou esta repartição pertencente ao geral, rim, e (le llma companhia avulsa de reserva.
e suprimiu por is o a diminuta quautia, que despendia com Em toda a freguezia encontram-se 7,000 pessoas, sendo
papel, penna, tinta e areia, os ordenados de 300~000 reis 5,918 livres e '1082 escravas.
que dava á um escrivão, e 220/$000 reis a um agente. É voz corrente, que exi te oma moolanba junto ao lugar

Passados alguns annos, reconhecida a necessidade do a- Ou,rices, que todos os annos solfre explosão, acompanhada
gente, foi de novo c.reaelo este Jugar. de grande estrondo, que é ouvir10 até.á distancia de 81e-

A camara municipal no seu codigo de posturas art. 180, goas, por cnjo motivo lhe chama o povo o morro elo Ar·
18·1 e '182 dá providencias e ordens sobre o serviço da \'ac- rebenfarlo, por que a explosao abre grandes fendas ao mor
einação, impondo até multas a quem inflingir as suas dispo- 1'0, arrojando pedras com tanta força, que até tem matado
sições, coadjuvando assim o regulamento já citado, e expe- algons animaes.
elido pelo governo central. Desperta bem tristes recordações a historia d'esta \'illa,

A vaccinação .actualmente se faz duas vezes na semana, porque foi n'eUa que em 13 de dezembro de 1838 se apre-
nas quartas e sabbados.· sentou Raimundo Gomes, homem de côr escura, e acompa·
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nbado de nove da sua raça arrombaram a cadeia da villa, sol- vaccom e cavallar ahi existente ao principal José Demetrio
laram os criminosos. e d'ati partiu o facho da revolução do Gonçalves Pereira, e ao juiz ordin~rio Ignacio de Abreu Xi
Balaio, sem importallcia em seu principio, feroz em sen des- cacy....
envolvimento, e que só terminou dep'ois de deixílr muitas Declarou então o jesuita Joaquim da Cunba, que o gado,
familias na rn;lis completa miseria, a provincia coberta de ali existente fora situado, e adquirido com esmolas para ma
luto, e a dôr em todos os corações. nutenc,ão dos padres da companhia, que assistiam na aldeia

iJJunic1'pio.-Compõe-se elas freguezias de S. Sebastião de Maracú, nã.) tendo concorrido para este curral indio al
da Vargem Grande e da de N. S. das Dores da Chapadinha, gum com uma só vacca, procurando assim desculpar o des
epertence á comarca do ILapecurú. .. caminbo de alguns animaes, que não appareceram, como já

Vellalne-(Croton fulvus. M.)-OfficíancIro a D. Ro- dissemos, no in'·entario.
drigo ele Sousa Coutinho em 21> de setembro de ,1800 disse Pelo governador, que a crebu., foi concedida ao senado
O. Diogo de Sousa, «que nessa occasião remettia d,entro do d'esta villa em 30 de outubro de 1759 uma legua de terra
caixote n. 5 um canudo de lata. contendo os desenhos, ra· em quadra para seu patrimonio. A titulo de indemnisação
mos dissecados. e descripções hotanicas das plantas, de que por ser a primeira legua quasi toda alagada, e não poder a
trata o bllc.lJarel Vicente Jorge Dias Cabral no omcio, que camara tirar proveito d'ella, mandou o governador Bernardo
enviou.ll tia Silveira Pinto, em 15 de janeiro de 182q, que o juiz ter-

Accresr.eo!ou mais, qlle o referi LI o bacharel «reduzindo as ritorial demarcasse mais duas ou tres leguas para seu patri
quatro diJIerentes especies de velame ao novo genero ad- monio. Dado principio a este trabalho, não se terminou por
-lIl1;nisler, ignorava ter o naturalista Manoel Arruda da Ca, duvidas, que se suscitaram, e demandas, que se moveram,
mara na sua Memoria sobre.a culfum dos algodoeiros, no- as quaes devem existir por appellações no tribunal da Rela
ta 23 pago 28, creado de uma d'ellas o genero a que deu o ção e no juizo da ouvidoria da camara do Maranhão.
nome de Brufera purgans, ou Crolon fl~lvus, velame, pelo Apezar d'isto, a camara em ,15 de dezembro de 18t9
que seria justo comparar a dcscripção de Manoel Arruda disse ao governador, que ha mais de 50 annos Ibe fo/'a de
para vêr com qual das referidas especies coincide.» marcada para seu patrimonio uma legua de terra contigua á

Vianna.-Freguezia, cidarle; mUl1icipio e cornar- villa, cuja maior parle era uma grande extensão de campos,
ru. inundada pelo lago Aquiri, e que «apenas lhe restava uma

Quando foi publicíJda a lei de 6 de junho de 171>5 pro- pequena porção dentro, da sua demarcação, e esta mesma
clamando a liberdade dos indios, tinham os jesuitas sobre já prejudicada pela antiga demarcaç50 das terras de J/ara
uma peninsula, 'J8 leguas ao S Oda capital, a aldeia de Ma- CÚ.ll

raeu. Á vista d'isto requeria a camal'a ao governador as mar-
Apenas se viram os jesuitas privados da jurisdicção tem- gens direita e esquerda de Aquin', quer fossem campos 0U

parai de suas aldeiíls, trataram de destruir tudo o que n'el- mattas, os quaes tinham menos de uma legua.
las havia. Em outro officio da mesma data disseram elles ao mes-

N'esta aldeia arrazaram o curral e casas, que ahi tinba.!D, mo governador, que a cama'ra era tão [fobre que apenas ti
porem pelo governador de então foram obrigados a reedifi- nua 60 mil reis de rendimento annual, pelo que não ha\'ia
cal' o que destruiram, e a restituir todo o gado, que havia'm cadeia e nem casa para suas sessões.
desencaminhado, como consta da portaria de '2 ele dezem- Confessaram, que a cam3ra ha mais de 50 annos arrenc\a
bro de f7t>S, dirigida ao padre Bernar.do de Aguilar, rei- ra por sua conta e vontade 05 terrenos da margem direita
tal' elo collegio de N. S. da Luz. e esquerda cio Aquiri, 'não obstante estarem (óra da sua

Em virtude do ~ 2° elo I'egimcnto das missões foi creada legua, e como muitos arrendatarios se tinham recusado a
avilla com a designação de Vianna em 8 de julbo de 057 pagar por não ter a camara titulo, que legitimasse tal pos
pelo governador da capitania Gonçalo Pereira Lob3to e Sou- se, pediam que se Ibes dessem taes margens «porque re
sa, que ahi e achou presente em companhia do gorerna- commendava sua magestade no § 29 do alvará de [) de OLl

dor do hi pado o di'. João Rodrigues Coveta, o dr. de em- tubro ele 1795 que se concedesse a cada uma camara para
lJargador, ouvidor geral, corregedor e provedor da comar- seu patrimonio 4 IEguas, em' quadro, cuja disposiç50 foi
ca Diogo da Co ta e Silva, do capitão de infantaria Gonçalo ainda recommen,dada pela provisão de 13 de fevereiro de
José Pereka Caldas, do alferes 1'l'Ianoel José, do director e 180~ e immediata resolução ele sua magestade de 3 de ja
capitão-mór Jose de Meirelles Maciel Parente, do pI'incipal neiro do mesmo anno.» Em 2~ de janeiro de 1820 agrade
da mesma aldeia José Demetrio Gonçalves Pereira etc. etc. ceu a camara ao governador o ter mandado demarcai' para
etc. sen patrimonio mais duas ou tres leguas de temI, contigua

Em nome d'el-rei tomou conta o dito governador da villa ao antigo patrimonio, segundo o oficio do governador aos
de ViiJona, e de todas as' consas a ella pertencentes, segun- juizes ordinario e territorial das sesmarias da villa.
do a entrega que lhe fez o padre Manoel elas Ne\ es, da com- Em 9 de março appareceram questões motivadas pelo ca·
panhia de Jesus, missionariQ que a administrava quando al- pitão José de Carvalho Santos, de Alca!'!tara, e por tanto não
deia, eom assistencia do padre José R~lDcone, como procu- poude fazer-se a demarcação reqnerida pelo procurador em
radar do seu collegio. virtude da portaria da camara de t5 de janeiro d'esse mes
. No dia seguinte ao da creação da "ilIa, na fazenda chama- mo anno.
da Arassatuba, deu o ouvidor geral posse de todo o gado Foram os embargos despresados pelo juiz territorial: fez-
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se a demarcação, José de Carvalbo não se conformou com cursor das febres endemicas, e em fins de agosto é substi·
ella, e appellou para o go\·eroador. tuido pelos geraes, qne indicam o desapparecimento d'el·

Em 1 de março de 1168 o governador Joaquim de Mello las.
e Povoas dando conta á corôa port.ugueza da viagem, que Assentada esta cidade, 30 pés (diz o engenbeiro La'go)
fez pelo interior, disse o seguinte: «Passei por Vianna vi- sobre o abaixamento das nguas de Vianna, e n'uma das
sitando de caminho todas as fazendas, que foram dos jeslll' margens do I'io Maracú, possuio (quando villa) uma capella
tas, estabelecidas n'aquelles districtos, demorando-me aI- dedicada a N. S. da Conceição, que depois teve o titulo de
guns dias na de Maracú para d'ali me encaminhar á dita rarochia em \'irtude da resolução regia de 18 de junho 'de
villa de Vianna, que fica vizinha, e achei ser uma excellen- 1757. •
te situação. Tem boa igrejn, sufficiente casa· da camara e O dr. João Rodrigues Covete em 8 de julho de 1757 fez
uma forte cadeia. • saber, que sendo servido sua magestade por alvará de 7 de

«Visitei a escola, que estava muito bem pl'ovida ele ra- junbo de 1i55, tirar a jurisdicção temporal e secular aos
pazes e achei que alguns escrevem muito bem, e os indios missionarios regulares, que administravam as missões, e
desta villa todos s~o civilisados. que só tivessem a jurisdicoão espiritual, sendo primeiro es·

«Tem muito boas casas, ainda que todas cobertas de pa- colhidos e aprovados pelo prelado ordinario e pelos das
lha, havendo uma boa olaria na villa., pelo que ordenei que religiões respectivas, c como a companhia de Jesus se não
.as casas do príncipal, que se estavam fazendo de novo, se quizesse sujeitar pelo seu revd. padre visitador á jurisdic·
cobrissem de talba, e que assim fossem continuando todas ção orc!inaria, e como já estivesse tomada e est.abelecida a
as mais ajudando-se uns aos outros, com o que Ibes será jurisdicção temporal por ter sido elevada á cathegoria de
facil o ficarem todos com as suas casas coberta.s de telba, o villa, á elle, como governador do bisp.!ldo, lhe competia
que deixei muito recommendado ao director, e lhe irei ad- proveI-a de parocho, o que fazia.
vertindo em muitas occasiões. D No dia 9 tomou posse o novo vigario, dada pelo mesmo

Cidade.-Está assentada a villa, diz o dr. Tolentino Au- dr. João Rodrigues.
gusto Machado na l'opo,qmphia medica d'esta localidade, Vimos um attestado passado pelo padre Carlos José da
em solo humido e baixo, argilloso e desigual, sendo para Camara, vigario de S. José de Penalva, onde disse em. 22
isto propicia a esté!gnação das aguas. . de janeiro de -1793, que a casa de sobrado mistica á igreja

Ao. S é banhada pelo lagl} de Vial1t1a, a L por outro la- onde residiam os jesuitas quando ahi missionavam a Aldeia
go o ltans, ao N pelo Aqw'ry, ao O pelo Dlaracassurné e de lJ1aral'ti., com a proscripção d'elles passou a ser proprie·
'Cajary. dade dos vigarios.

Todos estes lagos pelo inverno se commuuicam com o de Na camara ecc1esia tica, sob a era de )813 tem um fo·
Vianna por meio dos campos, que se inundam formando !heto ou antes manuscripto com o titulo de II. authoamento
outros tantos lagos tempol'a.rios. que reunin4'0-se entre si de um requerimento elo revd. parocho da fregu8zia de Vi·
formam uma grande massa d'aguas estagnadas. anna, e outros documentos e titulas, pertencentes ás casas

N'este estado, dtirl o coronel Lago, alie principia de flJa- de residencia dos -reveis, parochos da referida freguezia. B

racú a 62° nordeste da villa. e termina junto do morro .n/o- Em 1820 constava esta localidade ele uma praça regular
càrà?'CJca a.66° gràos sudoeste, e vem a ter no verão ,I legofl de ÜO braças, de 5 ruas principaes e de algumas travessas,
e tres quartos. com 137 fogos e 843 almas, em cujo numero entravam

Todos estes lagos no verão esgotam-se completamente por perto de 400 indios domesticados.
int~rmedio de igarapés, e deixam eharcos e pantanos, co- Pela lei provincial n. 377 de 30 de junho de t85õ foi
bertos em sua grande parte d'uma crosta espessa, a que o elevada á catbcgoria de cidade.
vulgo cbama-torroada., a qual se 'solidifica com o calor do Tem duas cadeiras publicas de primeiras lettras, uma para
sol, e sendo formada por detritos animaes e vegetaes com o sexo masculino, e outra para o feminino, creadas pela lei
a mais pequena chuva se bumedece, e com o soccol'ro dos provincial n. 4{ de 26 de julho de 1837, e outra de gramo
raios do sol se desprendem emuvios paludosos. matica da lingua latina, um delegado da instrucção publica,

Já se vê que são as febres intermittentes ns molesLias um commissario vaccinador, um medico, 3 pharmaceuticos,
predominantes d'esta localidade, mormente sabendo-se, que e mais tres aulas de ensino primaria, e uma de francez, po
as casas são mal constrtlidas e baixas, -sendo por conseguin- rem particulares.
te bumidas e escuras e pouco ventiladas, facilitando assim Está dividida em-tres districtos de paz, é a I'esidencia de
a estagnação do ar saturado de miasmas deleterios: as ruas uma delegacia e subdelegacia de policia, e das principaes
estreitas, não calçadas, cheias de lama e t@rtuosas, pelo que auctoridades da comarca.
se tornam mal aquecidas e mal arejadas, mui principalmen- É a parada do batalbão de infantaria n. U e de uma com·
te cercada, como é, de maltas espessas e altas. panhia de reserva da guarda nacional sob as ordens do com·

A sua atmospbera é bumida, cbeia de nuvens, mais ou mando superior dos municipios de Vianna e Mearim.
menos carregada de electricidade, e a sua temperatura no Cultiva-se o arroz, o algodão e a canna de assucar, e con·.
maximum é de 23 a 25 grâos R. tam-se algumas fazendas de gado vaccum.

Os ventos são variaveis porem o mais constante é o sul, A comarca contem dois municipios o de Vianna e o do
que é permanente, com pequenas excepções, desde junho Mearim, e foi creada pelo àrt. tO da lei de 29 de abl'il da
em diante;' as vezes sopra com grande intensidade e é per- 1835. .
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o m'unidpio de Vianna se compõe da freguezia de N. S. capitania muitas villas de indios tem estes os seus pal'ochos,
.da Conceição de Vianna, da de S. Francisco Xavier de Mon- porem não se destinaram districtos de freguezias ás mesmas
ção, é da de S. José de Penalva. víllas, de sorte que vivendo n'ellas e nas suas visinbanças

O termo está dividido em tres districtos de paz. alguns brancos ou chamados brancos ali ouvem missa, ali
O governador do Pará D. Fernando de Atbayde nOlando se confessam e ali se enterram quando morrem assiSlindo-

,em 1768 o rapido decrescimento da producção do gado lhes os vigarios dos mesmos indios por estarem visinbos,
em Marajó, e vendo a população quasi sentindo a falta de mas os emolumentos de casamentos, baptisados etc. vão
carne e farinha, resolveu no anno seguinte abrir uma estra- sempre para o vigario da freguezia a que pertencem, o qu~

da da villa de Ourem pela matta da aldeia de Maracú a fin- r.ertamente é grejudicial para o augmento das mesmas vil
dar nos campos do Mearim para expedição das boiadas do las, porque se os senbores das fazendas visinbas d'ellas fos
Maranhão e Piauby, sendo d'este serviço incumbido um tal sem' ali freguezes fariam casas nas mesmas villas, e teriam
Albuquerque. estas muito augmento, querendo sua 'magestade mandar que

Em 11 de julho do mesmo anno, dizia o governadoJ;p que os districtos das mesmas villas fossem tambem os das spas
agueHa estrada estava ja feita em metade da sua extensão. respectivas freguezias, o que não só será util para o bem

Hoje não se sabe nem por onde ella passou, asontec.en- temporal das mesmas vil las, mas para o espiritual dos mo
do o mesmo com a que Pedro Teixeira abrio em i 7'16) radares daquelle districto, porque os moradores e senhores
pondo em correspondencia o Pará com o Maranhão, quan- de fazendas do districto da villa Viçosa da Tutoya, são fre
do estavam os mares infestados de corsarios inimigos. guezcs da parochia de S. Bernardo da Paroahyba, distancia

Diz o cOronel de engenheiros A. B. P. do Lago, que em tão grande que preci am 3 ou 4, dias de jornada 'pará irem
1820 ainda vra signaes de urna estt'ada de Vianna ao Pará, á sua fregllezia.-Da mesma sorte ha no districto da villa
atravessanào o rio Tury-assú, jll,nto ao Laranjal, aberta pelos de Vianna freguezes que pertencem á freguezia desta cida
padres da companhia de Jesus. de, sendo 3 dias de viagem por mar, e mui perigosa, ond'e

Presentemente ainda reclama a camara municipal a aber- certamente nlloca foi este parocho, e sobre que agora cor-
tura de uma estrada para o referido Tury-assú. re um pleito, que me persuado não será bem jlllgado por

Distante d'esta cidade 12 a 16 leguas existem as maltas, estes ecclesiasticos, que supponho a favor do parocho desta
onde se abrigam os indios. cidade em quem não acho justiça alguma, pois é certo que

Não é pois para admirar, que as fazendas de criação de nunca assistiu nBm pode assistir áquelles freguezes e ~ por
gado solIram correrias d'estes selvagens, como tem aconte- porção eril todas as mais freguezias' ba semelhantes circums
cido sendo as mais prejudicadas as que se acbam ao lado tancias, sendo isto ainda do tempo em que no Maranhão não
esquerdo dos lagos Caiary e Capivary, bavia mais freglJezia que a desta cidade que comprehendia

O principal sustento de seus habitantes é a caça, que os todo o descoberto. Pelo que será mais bem servida a
maLtas e campos orrerecem, e o peixe procurado nos gran- igt'eja, e os 'assallos de sua magestade menos vexados, que
des e pequenos lagos, que se encontram em abundancia rendo o mesmo mandar que os districtos das villas tambem
o'esta localidade. sejam os das freguezias.-Deus guarde v. exc. muitos an-

Segundo uma estatistica, que vimos, em 1860 a sua po- nos.-Maranhão 21 de junbo de 1772.-IIIm. e exm. sr.-
pulação era a seguinte: Martmbo de Mello e Castro.-Joaquim de 1\1ello e Povoas.»

No ,[0 districto livres 3,400, escravos 363; no 2° districto Villa do Paço do LUlTI.iar.-Vala e
livres -1,433, escravos 659; no 3° districto, livres 1,673, es- municipio da cap1'tal.
cravos 917, total da população 8,397. O 7Ilunicipio compõe-se das fregueúas da villa do Paço

Vamos agora descrever um facto digno de todo o louvor. e da de S. José dos Indios.
Quando o exm. SI'. D. Manoel Joaquim da Silveira veio a Vil/a.-Quando chegou á capital d'esta provincia o go
esta localidade não se esqueceu dos infelizes lazaros, e no vernador Francisco Coelho de Carvalho, já o jesuita Luiz
dia 30 de dezembro de 1857, guiado pelo juiz municipal dr. Figueira possuia uma legua de terra no sitio chamado A
Manoel Duarte do Valle, foi ter á morada da desgraça, onde, nindiba, que por escriptura publica lhe fôra doada por Pe
escreveu elle, «achou os miseros morpheticos habitando em dro Dias e sua mulber Apolonia Bustamante.
pequeninas casas de palba, despersas pelo malta á mercê da Em virtude da carta regia de i i de junbo de i 761 o go
caridade particular somente, e offerecem na sua desgraça o vernador Joaquim de Mello e Povoas, acompanbado com o
espectaculo mais triste e mais melancolico das eventualida- ouvidor provedor da fazenda real e os omciaes maiores do
des da vida humana, espelho severo !las nossas miserias e regimento, que estava de guarnição, abi foi no anno seguin
dos nossos infortunios. Estão cobertos d'andrajos, e dor- te, e erigiu-a á cathegoria de vma com a denominação cjo
mem sobre giraus guarnecidos de palha e excitam a com- Paço do Lumiar.
paixão. Aqui me detive praticando com estas tristes ove- Por ser muito aprazível e agradavel a localidade o...gover
lhas, e lembrando-lhe os bens, que os esperam na outra nadar lbe poz tal nome, por ser o mesmo d'uma das de
vida, se com resignação supportassem as suas dores e as Portugal, a qual pela reunião d'estas circumstan, ias mais se
suas penas, e me parecel' achai-os resignados.» parecia com este sitio.

Villas-(Creação de).-Sobre este ponto encontra- Nos arredores d'esta fazenda já existia grande numero de
mos o importante omcio, que em segnidÚranscrevemos: bomens brancos; a estes convidou o governador para assis-

«111m. e exm. sr.-Mandando sua magestade crear n'esta tirem a tal creação, e dos mais capazes fez elle a eleição da



556 VIL VIL
nova camara, pelo que ÔC3r;)m todos mui' contentes, e pro- aÉ o quanto se continba em o dito provimento que vae
metteram ao governador ahi fazer casas, o que cumpriram. na verdade por mim copiado, em fé ue qne me assigno. Vil·

A igreja n'esse tempo como fosse feita de' páu a pique, la do Paço a 3,1 de outubro ue 181O.-Carlos F'ral1ci~co

e ameaçasse rui nas, mandou o govematlor tirar a telba para Bruzaca.»
se não perder, e foi o templo coberto de palba. Dedicada á Senbora Sant'Anna bOll\'e ahi uma capella,

As casas de vivenda dos jesuitas estavam por acabar coo cuja bistoria é a seguinte.
mo todas as que elles tinbam n'esta capitania. Capella de Santa Anna.--José Constantino dos Santos

Com a intenção de promover o engrandecimento da villa e sua mulher Maria Natalia da SilVil, moradores no seu si·
para ahi mandou Joaquim deMello algumas familias d indios, tio chamado Meritiba, districto da freguezia de Nossa Se·
que haviam sobrado das ·repartições, diz o sr. Cruz Macua- nhora da Luz do Paço do Lumiar, desta ilha, fizeram uma
do no seu Relatorio de 1856, que se fizeram pelas diffe- petição sem dilta, ao cabido do l\'lüranhão declarilndo, que
rentes villas e lugares da capitánia, e que se tiraram dos se acbavam sem filhos e que para maior serviço de Deus
conventos ou que, tendo ficado forros, se não tinham que- e béln espiritual dos supplicnntes, mOl'adores daqllelle dis·
rido sujeitar, por termo, a continuar a servir seus antigos tricto, pretendiam edificar no seu sitio uma CalJella com a
senhores, e viviam dispersos e entregues a mais revoltante invocação de Santa Anna, o que não tinham duvida de do·

• I

occiosidade, depois da lei de 6 de junbo ele 1.750, publica- tal-a com patrimonio sofl1ciente para sua consenaç,ão..
da na capitania do Maranhão em 30 de junbo de 1757 em Teve este despacho.
Junta das missões. Remettido ao rvd. dr. vigario geral. ~aranbão em cabi-

De tudo isto em 20 de fevereiro de 1762 o governador do 4. de novembro do 1.774. Mattabosque~rallha.-O vi
. deu conta ao ministro do estaLlo Francisco Xavier de Men- gario geral dr. Filippe Camello de BriLo mandou a 5 autoar

donça Furtado. . e dar vista ao promotor dr. Fran('.Ísco Mattabosque que exi·
Esta freguezia, sob a invocação de N. S. da Luz, que foi giu informação, ve t0ria e o disposto na constituição do ois·

erecta em !.) de junho de 1.764, tem 4. leguas de extensão pado n. 692; mandou o juiz ;j 'li que satisfazessem á res·
e a de largura, e está situada em terreno baixo, cercado de posta do dr. promotor.
lagôas c riachos, que a t.ornam sujeita a febres paluclosas. - A 12 de novembro de 074., na Capital, na rua das \1'10

Foram então marcados os seus limites, bem como o ter- res e casa de morada dos ditos peticionario , elles assig-
reno' para pntrimonio dn camara da seguinte maneira. naram perilute o tabellião Ignaci'o de Layola B~queman uma

«Carios Francisl;o Bruzaca, escrivão da camara d'esta villa escriptura publica pel;) qual fizeram, (para patrimonio da
110 Paço e seu termo etc. Certifico que revendo .... achei o capella) doação de meia legun de terra de comprido com a
pr vimento. . . largura, que constasse de uma escríptura de compra que

~ Por ser conveniente ao serviço de sna magestaJe tide- da dita terra fizeram á José Gomes da Costa, como tam-
, lissima e conforme as suas reaes ordens expendidas para bem o dito sitio delles doadores cpa01ado MeI'itiba com as
estabelecimento cl te Estado que se destinem terrenos com- ar\'ores fructifara , tudo para rent.limento da capella e seu
petentes, para que sirvam de districtos ás \'illas pJra as guisam~nto annual, cuja terra e sitio fossem !ines e desem·
suas respectivas justiças não exeederem os limites dils suas bargados, e de suas proprins vonti.ldes fizeram a presente do
jurisdkções, \"ou a dizer a V.V. M.l\I. que o distrivto d'es- ação de patrimonio áf}lJella capella ficando os peticionarios
sa villn principiará da parte do norte da paragem chamadà administrando il capella e o patrimonio dnrante il sua vida.
«Jaguarema» sitio de Matbias Pedroso cOITendo para o sul Esta meia legua de "terra principia\'u da estrada qL16 sa·
procll1'ando a estrada, correndo. ao sitio de Antonio Gon- hia do sitio de Francisco Igoacio de Araujo para o porto
çalves Trovisco, sitio de Amaro Maciel, seguindo a estrada do Angelin, correndo o ~olOprimcnto paril o Araçagy: foram
direit::l ao sitio de Mucajutuba e d'aqui pelo rio de Mayoba testemunhas desta dOilÇão o r'vd. dr. ManoeJ José ele Araujo
acima tê o sitio de Brigida da Cruz, conendo estrada direi- Costa e Paulo Marques.
ta até outro-sitio chamado Santa AnDa dos Religiosos do A 21 ele janeiro ele 1766 nJ Capital (presente o dito ta bel
Carmo, onde tambem fica o porto do mesmo sitio do mes· lião Bequim.an) José Gomes da Co ta vendeu por esc.riptu·
mo nome Santa Anna, sabindo por um igarapé, :i costa do .ra publica por 100i{OOO reis :i José Constantino elos Santos
mar, que fica no rumo do sul, ficando por esta form' per- uma sorte de terras de meiil legua de comprido e 282 ora
tencendo á jurisdicção dessa mesma villa todo o territorio, ças de laI'gora eom seu sitio na paragem chamada-Tap)'i
que se comprehende dentro dos ditos romos para patrimo- racó, as quaes corrcm da estrada da cidade do caminho eha·
nio e renda da camara d'essa villa, concr-do todo o territo- mado Tapyiracó para a praia de Araçagy, cnja terra (disse o
rio da terra, que antigamente ahi possuia em tempo de sua \'endedor) havia mercado por uma escriptura publica ao pa
expulsão os denominados jesnitas com o titnlo de fazenda dre Manoel Correia de Brito já defnnto, cuja escriptllra se·
da Anindiba; u que participo a vossas mercês, para que as- obrigou (alie vendedor) dai-a ao comprador como tambem
sim o tenham bem entendido, ordenando-lbes faç<lm re· o auto de demarcação dellas; disse mais o vendedor que a
gistrar esla nos livros d'essn camara para a todo o tempo dita sorte de terras vae confinar,com 'os rumos e testada
constar.-Deus goarde a vossas merr.ês.-Maranbão, 23 de das ue seu irmão Fl'am:isco Gomes da Costa; foram teste
julho de '1767 annos.-Joaquim de 1I'Jello e Povoas. munbas o' padre dr. Bernardo Bequirnan, e Frnncisco José

«Sr. juiz vereadores e officiaes da camara da villa do Pa- Rolin.
CD do Ll)mi~. Por licença.do ordinal'io o~conego promotor dr. Mattabos·
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que, acompanhado do escrivão da camara ecclesiastica, o co- Pertenceu então a outro donatorio porque descubrirnos
nego José Bernardes ela Fonceca procedeu á visita e benção no termo da .Tunta das missões de.13 de abril de 1757, que
da cllpella de S;]nta Anna e seu adro no dia '12 de agosto passou para o dominio dos frades da ordem de Santo An
de 1775, a qn:l\ acholl (diz o termo) estar acabada e prepa- tonio, sem podermos com tudo dizer como se effectuoll esta
rada com paramentos necessarios para nella se celebrar mis- mudança, e então se chamou aldeia de-S. João dos Pogões.
S3 e mais omcios divinos, com decencia; co\locou-se no adro No referido termo se diz, que achando-se em palacio reu
uma crllz; sendo presentes a esta benção muitos sncerctotes f4iclos o governador desta capitania Gonçalo Pereira Lobato
e ontras pessoas. e Sousa, o governador do bispado dr. João Rodrigues Co-

E ta capella dizem, que está em completa ruina, vettE', e o desembargador ouvidor geral Diogo da Costa e
Tem esta localidade algumas casas de 'eccos e molhados, Silva, o desembargador juiz de fóra Gaspar Gonçalves dos

ealgllmas lojas de officios mecanicos. Reis, e os reverendos prelados das religiões, mandava o go-
Tem varios povoados, conhecidos pelos nomes de JJJa.io- vemaeJor lêr o termo da Junla, feito na cidade de Belem do

ba, JJlorajutuba, Quinfa, Igua,yba, .Â 1I'açag,1j, e os rios do Gram-Pará ·em 10 de fevereiro de 1757.
Amaro e de S. João. Pequenos reg,:Jtos correm por todos Depois d'isto perguntou o governador do bispado o que
estes lugares. respondiam suas paternitlades ao proposto, determinado e

Os seus habitante, entregam-se á 1;]\,our3 de arroz, algo- resolvido no dito termo, de\'cndo-se praticar n'este bispa-
dão, fomo e mandiocll. do o que se praticou e resolveu no Gram-Pará.

Vimos um balan"ete d'esta camara, feito em ,1826, onele O padre provincial do Carmo frei Pedro da Natividado, e
su diz, que a receita imporloll em 68tH20 e as despezas na o padre commcndador do convento de N. S. das Mercês

4"

mesma <]nantía. frei Bernardo Rodrigues Sih-a não fizeram a menor objec-
A receita era pro\'cniente de 27 foreiros dessas terras do ção, o declararam concordar com o que se tinha feito no

seu patrimonio, «3 qlJaes eram dos padres jesuitas, e nTIo Pará.
se acha computo certo no li\TO de sua criação e principio O padr'~ mestre frei ~lathias de Santo Antonio, por impe
de licenças, mnltas etc." _ dimento do guardião do convento de S. Antooio, que então

É a parada do batalhão n. 3 <le caçadores da guarda na- era rl'ei Miguel do Nascimeolo, respondeu, que não tinha
cionill, e qa companhia avulsa de reserva o. 1. duvida que se observasse o mesmo, com fi declaração po-

Tem orna :;ub~ielegacia de policia, um districto de paz, rem, que o este bispado n30 tinhll missões algllmas para
uma delegacia ele instrucção publica, uma cadeira de pri- observancia c10 sobredito, e que só o seu conl:ento tinha
meiras lettras para o sexo mílsclllioo, e vãrias ca as de ne- 'Uma doutrina do sen'igo d'elle, a qual estava situada em
go ios. lerras doadas ao mesmo com'eoto, e aceitadas pelo Syodi-

Tão ponco dUante da Capital, estü tão atrasada, que t:o d'elie por titulas onerosos de compra e renda, e obri
aponas consta d'uma praça quadrilatera, contendo somente gação de missas annuaes, e por isso tioham entral10 no seo
2 casas de telha e 72 de p_íllha. domínio por muitíls bulias, e especialmente pelas do papa

"Vinha.es.-Fregue:.ia e Tibeiro. 1 TLcol,íu IV, ficaodo assim excluida LIa erdem de sua ma ..
Na :ll'mada ele Alexandre de Moura, como já dissemos em gestade,

outro Illgar, vieram os jesuítas ManDei Gomes e Diogo "n-' TO termo da Jllnfa de '18 de junho do me mo armo de
np.s. 'Iarou o dito goyernac1ol', que ba\'eodo dado conta do oc-

Quando pt'in~ipiarllm a estauelecer r sidencias ou missões ·corrido na se. são 'da Junla de 13 de abril ao capitão-gene
de indíos ;] primeira, qllC funelaram, foi a que deram o no- ral do Estado Frandsco Xarier M Mendonça Furtado do re
me de Uçagoílba, onde com (1S da ilba da cnpital aldciaram qucl'imento do gll:lrdião do convento dc Santo Antonio a.
bs indios, qlle tinbam trazido de Pernambuco, e como esta re. peito da sua aldeia ~bamada da Doutrina, fôra por alie,
hou"csse de ser a norma das mais aldeias, diz o padre José jlllgndo em opposiçflo á dcvida obscrrancia da ordem ele
de Moraes, n'elta estabeleceram lOelo os costumes, que ))0- sua mi.igestade de 7 dr. junbo de 1755, que com força de
dessem ervir de exemplo aos rizinhos, e de edificação aos lei mandara pnblicar u'e ta cidade.
estranhos. . Em virtllde de tudo i to foi 00 dia 1 de agosto de 1757

Cremos, que por este fim especial foi chamada aldeia da elevada á catbegoria de vil/a com a denominação de Vi-o
f)outril1a. l

- nhaes.
Fundada pelos jesuitas, parece-nos harer depoi::; passado Acharam-se presentes a este acto o governador da capi

ao poder elo senado da cam~ra, porque elle tinba uma aldeia tania, o dr. Bernardo Bequiman por commissão do gover
«cujo sitio era hem perto da cidade.» nadar do b)spado, o director alferes Manoel de Farill Ri

Compunha-se de 25 á 30 indios entre bomens e mulbe- beiro, os sargentos Manoel José de Abreu e Carlos Luiz
res apara poderem acudir ás obras publio~s pagando-Iue o Soares! o pD\'O do dito Jugar e mais aldeias.
seu jornal.» Fez entrega das terras da villa, o que unicamente possuia

'Em 12 de maio de 4698 a camara pedia ao soberano um esta aldeia, o.. padre frei Beato de Santa Rosa, religioso de
missionaria para edural-os. Santo Antonio e ahi missiona rio com a administração tem-

Em 22 d'esse mesmo mez represeotou á sua magestade poral.
queixando-se por ter sido privada d'esta aldeia «por algu- Está situada ao NE da Ilh(L do Maranhão, uma legua dis-
mas informações más e apaixonadas. p tante da capital, á margem do ribeiro Vinh(Les.
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N'esse mesmo dia foi creada a freguezia em virtude da Raposo, de Manoel Jorge, de M.anoel Rodrigues, de Domin·
resolução regia de 18 de junho de f757, sendo o seu pri- gos Fernandes e ultimamente todos os que dentro dos re·
meiro parocho encommendado o beneficiado Antonio Filip- feridos I'umos e distril~to se comprehenderem sendo este
pe Ribeiro. sufficiente para essa dita villa, sem prejudicar o da cidade.

Parece que houveram contestações sobre o terreno, que «Para rendimento das despezas da camara lhe não deter-
devia formar o districto d'esta villa. mino por hora terreno, o que farei com a brevidade que me

Para terminal-as deram-se as providencias contidas na se- fór passiveI para cumprir completamente com a ordem de'
guinte certidão, que não deixa -de ser curiosa. sua magestade, o qual sempre ha de ser dentro do distric·

dosé Ignacio Pereira, escrivão por commissão da cama- to d'essa villa: o que tudo vossas mercês tenham entendi·
ra da villa de Vinhaes: Em cumprimento do despacho retro do pal'a inviolavelmcnte observarem, registando este nos li-
certifico que revendo o livro de .. , nelle á fi. 87 verso vros da camara para a todo o tempo constar té onde se es-
acbei o traslado tendem os seus limi tes, de que me mandarão certidão de

«Por ser confôrme ás reaes ordens que sua magestade assim o haverem.-Deus guarde a vossas mercês.-Mara
foi servido expedir para o estabelecimento d'este Estado e nbão.-6onçalo Pereira Lobato e Sousa.
conveniente ao bem commum e particular dos moradores Senhores juizes e officiaes da calDara da villa de Viubaes.
(relie, que se destinem terrenos competentes, que sil'varo «Certifico eu escrivão abaixo nomeado em como trasla·
de districtos ás villas para as suas respectivas justiças não dei uma carta do illm. SI" governador vinda ao juiz e mais
excederem os seus limites, devo di~er a vossas mercês, em officiaes da camara d'esta villa, o que juro em fé de meu
observancia das mesmas reaes ordens, que o districto des- offieio: tres de novembro de t760.-bJalloel de Jesus Pe
sa villa terá principio no porto do Angelin sobre a foz do 1'eira.
rio-Anil-, que fica pertencendo ao districto desta cida- «Nada mais que o referido continha o dito traslado fiel- I

de, e delle partirá em rumo direito para o nascente ás ter- mente aqui copiado do proprio livro, a que me repl)I'to, e
ras alagadiças da fazenda, que foi de Agostinbo da Paz e que é verdade todo o referido em fé do oillcio:-Vinhaes tO de
hoje é do rvd. conego Manoel d~ Graça, ficando pertencen- fevereiro de t806.-Jose 19nacio Pereira.
do ao districto d'essa mesma villa a estrada publica, que do Em 5 de maiQ de 1829 a camara «pediu ao presidente
dito porto do Angelin vae para a fazenda da Anindiba e ou- a conslrucção d'uma igreja, por ter (!esabado a que tinha,
tras, como tambem a fazenda do defunto José d'Araujo. par- d'uma cadeia, que era um quarto por baixo da casa da ca
tindo e confrontando da parte do sul com terras do distric· mara, porque tendo cabido o templo de que o quarto fazia
to d'esta cidade, e continuando este rumo da parte do nas- parte, ficou elle arruinadissimo, e de uma casa da camara
cente da mesma fazenda do dito conego Manoel da Graça porque a existente estava com os sobrados despregados e
para a parte do norte, correrá em direitura á costa do mar, c0l!l faltas.»
e por ella descerá á capella de São Marcos, d'onde, conli-' Não apresentando desenvolvimento algum foi extinda esta
nllando da parte do poente pela costa desta babia até a for- villa pela lei provincial n. 7 de 29 de abril de 1835.
taleza da barra desta cidade, continuará pelo rio, que dívi- Pertence esta freguezia á comarca da Capital, forma o 'fjO

de esta cidade das terras sobl'6ditas da costa do mar tê fi. districto de paz, tem uma subdelegacia de policia, um de
nalmente cbegar ao dilo porto do Angelin, onde fica fechan- legado da instmcção publica, uma cadeira publica de ensi
do o rumo do dito districto, em que se cornprebende a dita no primaria para o sexo masculino.
villa e terras que possu~m os seus moradores desde o tern- Tem as suas terras excellentes baixas propT'ias para a
po em que foi constituida doutrina dos padres de Santo An- plantação da canna de assucar.
tonio desta cidade como tambem a capella de São Marcos, Acbam-se estabelecidas abi pequenas roças de ~rroz, mano
a olaria, que foi dos padres da companhia e varias sitias de dioca e mais generoso
fazendas e moradores, como são a do sobredito conego Ma- Calcula·se o pumero de seus hahitantes em '1,020, sen-
noel da Graça, do padre José Pimenta, de José de Sousa do 887 livres e os mais eSCI'a\"os.
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Diílci Clll ludo vCI'dac1 '';
r\ quem em tudo a devei .

MEMORANDUM.

HISTORIA DO PRESENTE DICCIONARID HISTORICO E GEOGRAPHICO
DO :NIARANHÃO.

ocaso conto como o caso foi.
FERNANDES GAMA.

Ad perpetuam, rei memoriam.

da Igreja Brasileira, elle por entre aquella bondat.le e can
dura o que tanto distinguiu, nos perguntava se ainda- que·

l( 111 livro, que se pllulic3, L1iz um escripLor contempo- riamos furtar-nos á pagar á nossa patria o importante, em
faneo, é urna cre3tura, que nasce, uma crealura intellectual, bora penoso, tributo de dotai-a com um Diccionario.
uma cl'eatura ideial, e portanto tem tem bem uma existen- Por muito tempo luctamos entre o profundo respeito, a
t:Ía, e corno tal urna historia. » misade e gratidão, que lhe devota\'amos, e o receio de ser-

Contemos pois a cio presente livro, e diante uO publico mos mal sl1cúedidos na obra, que elle com ITlLlita pertinaci:l
1',lIlemo a lillgllagern da franqueza, lembrando-nos sempre iosi tia para que a fizessemos.
ria recommendaç,üo-(]o illu'tre poeta portllguez, cootida n'es- No dia 28 de oulubro de 18M, feliz tlnni\'l~rsario de sua
te' dois versos, sagração, .quando nós todos, que eramos eus amigos, o

cercavamos, fllle publicamente contou o pedido, rJue sempl' \
nos fez, e a nossa constante recusa.

Desculpamo-nos ainda com a fraqueztl de nossa intelligeu
AeonselhaLios pOI' dois amigo , C/ue jti dormem o somno cia, com os penosos encargos, C/,ue iornos tomar logo apoz

eterno, o veneràndo o s:lbio arcebispo daoBahia, D. Bomual- o nosso doutol'amento, com a falta de tempo, ele recul'.3Os,
do Antonio ue Seixa , m,\l'quez de anta Cruz, e o corooel de coadjuyução, e sobretndo com o l1esgostos, que prú
19nacio Accioli de Cerqueira c Silvu, au LOI' das .~lernon'as viamos,
hi,loricas e politiras ria provincia da Dahia, para cscre- Não cuide n'estas coisas tão communs na :vida lJumalla,
1'01' um TJicciollCl,j'io hisfOj'iro e geo[jl'apliiro do Alul'an!t(lo, nos respondeu o venerando ancião, lem.bl'e-se só do sel'viço
Ili(lIlte ele Lfto 3rdua tarefa, calculando nossas forças, paI' qLle presta ,\ patria, ás leUras, e á mocidade estudiosa, con
I'ezes I'CCLlamOS diante de mo nobre empenbo. fie em Deu', que ba de ajudai-o, e tenha bem presente es-

Sempre qL1C no encolltravamos com o Lnmino:o Phal'úl te \'er os úo grande Luiz de Camões,
Dite, "\ t. 1-70.



Não deixe emfim de ler di posto
Ninguem ii gl'ulldes obras sempre o peilq,
Que, por esta ou por outra quatquer via 1

Não perderá seu preço e sua valia,

n

desenvoh'ida apreciação, teodo tido apeoils tempo de pc1'.

correl-;"I; ma' desde já afiaoramos qu.e é um trabalho mui
curioso, cQntendo prcciosilS noticias sobre as cousas da nos
sa provineia. O sr'. dr. Ces3r Marques é, como Mel10 Moraes

SÍJn senhnr, será satisfeito o desejo de r. exe, re:>ponde· e Pereira ela Silva, investigildor incançavol, escriptor di/i·
mos (luasi insensirelmente, olle mostrou·se muito conten- gente e mui trabalhador. na·de perrnittir, porem, que siu·
te, abraçou·nos e disse-nos: '«venci a campanba, o Mara- tamos que deixasse no olvido os nomes de frei Cnstodio
nbão terá o seu Diccionario histodco.» Alves Sen'ão, sabio cnltor das ciencias naturaes, abalisacto

Estes factos, tão intimos, e que sempre guardamos como chimico, cujo nome é citado em mais de uma obra da Eu
em segredo, hoje aqui os revelamos, ainda com o coração ropa, lente jubilauo da escola militar, director que foi do
cbeio de saudades e de gratidão para com o exm. SI'. mar- jardim botanic(), o hoje vi\'e na serra dos Orgãos entregn6
quez de Santa CI'UZ e o coronel Ignacio Accioli: se colhemo ainrla a estuuos e locubrações; o senador fralJco ue Sei um
n'esta lida alguns louros vamo respeitosos' depositai-os dos administl'Jrlores que mais serviços fez a esta província;
sobre seus tumulos, onde encontramos a patria e a historia Antonio Franco de Só, primoro o poeta que morreu no ver·
chorando aincla perdas tão grandes como irreparaveis I dor dos annos; o brigadeiro Falcão, João Duarte Lishoa Ser-

Com muito cuiuado gnanIamos sempre essa demonstra- ra, Raimundo Teixeira Mendes. Os tres primeiros são AI
ção, muito significativa, de alto apreço de duas pessoas tão cantarcnsHs, Falcão é desta cidarIe, Lisboa Serra nasceu nfl
importantes n'esta orelem de trabalho. HapecLlrú e Teixeil'a Menues no berço de Dias, Vilhena,

Hoje porem confessarnol-a em publico para que não mor- Corrê<l, e Silva.
ra comnosco este facto de nossa vida, e afim de termos De momento r~ctiôcamos um engano, involontario por
ainda uma yez occasião ele patenteiar á essas sombras \'e- certo, porqLlo o author esmerou-se em acerlar com a \'('1'.

nerandas o muito que lhes devemos. clarle. O matadouro publico Dão foi feito pela c:Jmara muni·
Dada a palavra, busca.mos logo satisfazei-a, e por isso jul- cipal' li assembléa de '18!~9 votou fundos p:lra essa obr3,

gamos prudente estud:Jr, e estudai' muito a historin patri:J, uma das melhores que possuimos, o engenheiro dr. Cam·
depois revêr arcbivos, e afinal, como já narramos no P9'O' pos pl:lneoo·a, o r. Campello cootractou-a com o gO\'erllll,
lo,qo apptll'eceu em ,18M os Aponfa1nenlos para o Diccio- assigoando o contra~to elie e o proclJrador fiscal do thesCl(l·
naria histon'co, rro,rp'OlJhico e estatístico ria P'rOI'inda do 1"0 publico provinci;!1. Prom[lta est3, foi entregue ú camara,
Dta1'arthão, col1eccionados n'um volume, em 8° frnncez, de e. n'isto inteneio pila tanto como nas casas da praça do Com·
376, paginas, sendo ~~ditor ria obra·, o sr. José Marin Cor· mercio, que feita por uma companhia, ser-lbe-ha entregue
rEJa ele Frias, distincto typograpbo, muito amante da soa d'aqui ba- annos.
profissão, e extrenoo propngnaclor das nobres idéias, de que Apressamo·nos em noticiar es"a publicação para recom
a imprensa é IL1Z benefica, e não facho incendiario: não teve mBnda\-a ao publico, de quem espernmos todo o auxilio,
clle anus algum rle nossa parte, porem arriscou-se a som'er porque merecem ser lidas e animadas publicações como e tu.
prejnizos tão inherentcs <:Í publicações d'esta ordem, mM- ~_~ __~ ~

mente n'esta provinci:l, onde não é grande o mercado. - No Paiz, 11. '13'1, '1864, redigido [leIo cidadão Tbemi.to·
Seja-nos permittido, ú imitação do que tem feito muitos (i/es ela Silva lHaciel Ar;!nha.'

outro aoctores, tanto nacionaes como estrangeiros, :lqoi Ifisto1'ia patría,-Sahiu dos prelos do sr. Frias os-A·
transcrever o jnizo da imprensa á respeito d'esse no 'so tra-1JOntarnentos lJara o rticcionario fjeou'raphíco, historico, 10
balho. p0!Jraphico. e estatístico da prorit1cia do lJ1aremhão-pelo

Não ha n'isto falta de modestia, parem muito nobre 01'- sr, dr. Cesilr Augusto Marques.
gulho de recordar a maneira por demais animadora, embo- lt est;! uma obra de grande utilidade, e da maior impor
ra benevolil, com que foi acolbida essa obra, e ao mesmo t[lncia pill'a a historia ela nossa pro\'incill, Contem artigos
tempo ~pro\'eitaJ' o ensejo para agradecer a Sllmma bonda- muito intere'sante , baseados nos melhores dado, e que
de, qoe com elia dispem.1eram tantos jornaes e mllitos cn. elerr3mam moita IllZ sobre fnctos até hoje ignoraclos, Oll

\'alheiros, distinctos todos por m:lis de um titulo. de poucos conhecidos.
-~~~ O sen autor, cojo genio inl]:lgador no que diz respeito á

Lê·se no Publicador iJlal'anhense n. 255, '1864., redigi- nossa historia, e coja activirl3rle para tr3balhos de'ta f1atu-
do pelo talentoso sr. dr. \ntonio Henrique Leal. re'l.,n o publico jei' bem conhece, dobrou de e forças n'esta

Puúlicaçào.-Fomos hontem mimoselluo pelo sr. Frias sua obra, e teve o·prazer de \'131' os sens desejos comple
com um \'olume dos-Apontamentos 1Ja1'a o r1iccionario tamente satisfeitos. O trab31bo a que por mode5tin den ()
historico, geog9'a7Jhico, topo:}raphico e estatistico da l'i)'o· titulo ue Aponta:~elJlos DCOU desta arte umn preciosissimil
vincia rio iJJarallhào 7Jelo doutor em medicina Cesar .lu- collecção de factos, que ser\'irá ele aoxilio de grande valor
{justo LJlarques-por cUe editado e nitidamente impresso, para quem se dedicar a escrever a historia desta pro\'ill-

É om bello \'olume em 8° france], de cerca de' trcsentas nia.
8 oiten!':l paginas, e qlle muito abona o progresso da arte Lou\'amol-o, c comprirnentamol-o pelo scniço qáe acaba
typogl'apbica entre nós, e o zelo c a dedicaçãu com qoe a de prestar á pro\incia e as-leUras pall'ias.
exerce o sr. Frias, Lemos esta obra com a boa \'ontade, qlle trabalhos pestes

Qll:lllto ao mcrito da obra em si, não podemos cntrllr em -empre nos despertam, p.orem com quanto não fosse uma



lU

leitura demorada, mas apenas para dar notícia do seu ap- Acabamos de ser mimoseados pelo sr. dr. Cesar Augusto
parecimento, notamos algnmas omissões sensiveis. Destas Marques com seus-Apontamentos para o dicciooario bis
,IS que dão logo na vista são a falta de um artigo sobre os torico, geograpbico e estatistico da provincia do Maranhão.
governadores do antigo Estado e Capitania do Maranhão, se- Lemos com todo o cuidado e attenção esse importante
gundo a ordem chronologica de sua successão pelo menos, trabalbo do illustre escriptor, e em nosso humilde entender,
noticia da mesma natureza sobre os presidentes da provin- pensamos que o sr. dr. Marques acaba de prestar mais um
da, notas hiographicas sobre alguns maranbenses ilIostres, importante serviço á sua provincia e quiçá ao paiz, e dar
e outras menos importantes. As primeiras destas faltas são urna exhuberante prova do seu genio activo e laborioso,
tanto mais notaveis, quan~o o artigo sobre os bispos é tão pois que uão é pequeno trabalho em urna terra, em que tudo
minucioso e desenvolvido. quanto diz respeito á bistoria' e geographia do paiz vive por

É de suppõr que estas lacunas sejam reparadas em outra ahi á révelia. Os mesmos documentos, que nos deixaram os
edição que a obra necessariamente ha de ter, visto a sua antigos, são as mais das vezes pasto das traças por essas
importancia, e a procura que ba de haver d'ella. secretal'ias. Continue o sr. dr. Marques a concorrer com o

Não recommendamo-Ia nó;,; ao publico, porque é 11m da- seu valioso contingente afim de que a historia de nossa pro
qnelles livros que todos desejam possuir, pois não ha cou- vincia, e os factos de nossa vida politica não fiquem em per

I a mais feia, como lIiz Gayo o, citado pelo autor do tliccio- petuo esquecimento. Temos fé de que uma 2a edicção do
nário, do que o homem ignorar a historia da terra em que Apontamentos para o diccionario bistorico tornar-se-ha uma
nasceu, ou em que vive. obra importantíssima, e que dará muita luz a certos pontos

Se pelo merecimento da obra ella recommen<la-&e tanto, de nossa historia, servindo assim para o futuro a quem com
merece tambem toda a aLLenção o traLalho typogra[Jhico, mão de mestre quizer escre\ er sobre as cousas patrias.
que é I1ma das mais bellas pro\'as da perfeição a que tem ~~

atLingido a arte typographil:3 n'esta provincia. No Echo da Juventude, LO n. 1864, redigido por uma
~ pleiade de jovens esperançosos.

Na Situação, n, 73, '1861" redigida pelos drs. Luiz An- Mais nm livro util sabido dos prelo::; maranhenses. Com
tooío Vieira da Silva, (senador do imp~rio) IIeraclito d'A- o modesto E'pitbeto de-apontamentos-temos lido um tra
lancastro. Pereira da Graça, (deputado geral) e major João balho precioso, que uerrama muita luz, e fornece docnmen
da Matta de Moraes Rego (deputado proviucial). tos de subido alcance ao litteJ'àto, que pela ventnra venha

Pltblicaçao.-SalJio dos prélos do sr. José l\laria COI'- i:Í compôl' a historia da nossa provincia. Um maranbense di 
reia de FrVrI uma obra liLteraria do SI'. dr. Cesar Augusto tincto, pela sua robusta e vjçosa intelligencia, é seu auctor,
Marques, j:i tão vantajosamente conbecido na republica das o SI'. dr. Cesar AuguSLO Marques. Conbecido já entre 'DÓS

laUras pOI' incansaveis pesquisas sobre a Ilistoria patria. É por trabalbos desta ordem, \'eio ainda esta vez firmar sua
um uello volume nitidamente impresso, como ainda nno ri- brilhante reputaçITo de homem conhecedor das cousas pa
mo' melhor sahido das ofil:inas de impressrio uesta cidade. trias, publicando um rico tbesouro, abundante de veridicas

lnlilula- e a obra «Apontamentos para um c1kciooario bis- noticias, e revelando o que até bontem estava umido no
torico, estatistir.o, e topographko da provincla do Maranllão» pó. É sobremaneira digno de fenorosos applausos o pro
a posto que sobro alguns artigos seja succinta e derlciente, ced r do talentoso maranbense. Em quanto muitas intelli
merecendo bem o nome de apontamentos, na maioria (I'ol- gen(;ias apro,eitaveis chafurdam-se em o lamaç.al de uma
Ics recommenua-se pela abundaocia de noticias e actas e politica pl'etenciosa e esteril, homens bn, que, apezar de I'a
eomplelns. la carcncia de ilrchívos publicas em que vive- 1'0 , com sua fecundez de ideias, aturado estudo, e t8n3ci
mos, a obra do sr, dr. Cesar Marqnes excita certa aclmil'a- dado em trabalhar, no silencio de sel! gabinete, apoz hora~

ruo pelas fadigas inces ante a que alie entregou- () para de enfadoobo liuar, COD agram o restante tempo em obra
e merilhar os factos que coordenon; e na ausencia do obras de summa utilidade. O illusLrado auctor dos .'j7Jontamen tos
sClllellwnles que a provincia reclamava desde muito, veio é um deSSes poucos, que, como~o padre Pompeu, digno se
ella pl'een heI' uma necessidade, servindo ao autor ou a nador pelo Coará, entrega-se ti estudos)1istol'icfJs.
lluem quizel' t'ul.regal'-se ti conf~cção de uma obra de pro- O livro 1I0 sr. dr. Cesur Marques é desses que iuteressaUl
porções mais larga~. de poderosissimo auxiliar, ou fonLe in- 'i toJa casta de lei~ores, A bistoria é um estudo que_ deve
dispensavel e copiosa. occupal' a universalidade dos bomens, á meno que se deseje

Á critica sensata, que já "ae apparecl:lndo sobre a obra vegetar em crassa ignorancia do passado, "jn;lndo c\ seme
que aliás todos festejam, deverá muito o autor para na se- IlJança dos meninos, que somente cuidam do presente, O
gUlJda edicção augmentar certo, artigos, adduzit' novos fac- passado é a lente do futuro, se LJ despresarmàs tatcal'emo"
los, nccudil' a omissões, corrigir erros involuntal'ios, me- t:egos em perpetua escuridão.
Jhorur a classificação, castigar a Iingnagem, desbatar o as- Na carentia ele dados para couhet.:ermos as cousas 1Ja
umpLo em certos lugares, levantar emfim um monumento triàs porque a. fonte onue [Joderiamos bebeI' nlguma

que lhe Icvarú o nome ;i eras muito remotas. Do bom sen- instrucção são desconhecidas ati longinquas; ou por não ha
o e gosto do sr. dr, Ce 'ar Marques assim o esperamos.' ver um archivo onde. se consulte \'aliosos manuscripto:>, ou

~ por estes andarem c.palhados paI' bibliotbecas estrangeira',
Na Fé, u, 0, '18üq.. jornal religioso e litterario, redigido ou por estarem os oscass.o' que temos pela capital e pro-

pOl' <llgun sacerdotes intelligentes. "ineias LIa imperio, ou em 'io:,as mãos de particulares: o



verídico é, que hoje será diIIicil senão impossivel achat'.com ços á bem ueste ali daql.1elle estabelecimento, desta ou da
facilidade um livro mel bar, que o publicado e cuja impor· quella repartição, !Jue careça- de desembrulbar o seu archi
taneia nos limitamos annunciar aos leitores. vo, de ordena-lo e sah a-lo da destruição das traças. da po-

Uma rapida leitura persuadiu-nos ser elle uma bibliotbe- eira e da incuria.
ca portatil, um viatico aecommodado á todos os paladares, ~.w~ ••_"._

accessivel ao mais ob~cUl'o leitor, um livro, emfim, eminen- No Paiz n. 134., de 1864, appareceu este escl'ipto de um
temente popular. militar muito estudioso e intelligente, o sr. !\icardo Ale-

O valor intrinseco da obra é de primeira intuiçao. Noti- xandrino Correa de Farias, já hoje fallecído por molestias,
cias circumstanci~das das nossas cidades, villas. aldeias, adi- que gloriosamente adquiriu na ultima campanha.
Gcios, monumentos, tudo al~i se acba com claresa, metho- Acabamos de lêr com sofreguidão os «Apontamento"
do, e precisão. Oauctor confessa tel' se esforçado por dal-o para o Diccionario historico etc.)) àa província do Maranhão,
mais perfeito que podesse, reconbeee mesmo que haverá pelo sr. dr. Cesar Augusto Marques. para os quaes ostu\'a·
lacunas: estas são comtudo desculpaveis, por quanto pro- mos prevr.nidos desde que o assignamos.
pondo·se á escrever apontamentos, não fez Diccionario com- É muito para admirar qne, o'llma epocha onde tão boas
pleto. Sem duvida, que com as successivas edicções far-lbe- intelligencias se espordiçam em materias comesinhas de
ha as necessarias correções, e dará nm maior desenvolvi- uma politica toda capciosa e fóra dos principias da scien
menta. cia, que Ibe devera servir de base, para assim curar da ma-

Saudamos o distincto auetol' desta excellente obra, e acon- nutenção e eqnilibrio dos poderes constituidos em prol da
selbamos sua acquisí.ção aos nossos leitores. prosperidade do paiz e sustentação de sua dignidade, um

....~ ..~~~-- bomem appareça dedicando a sua penna á assumptos sem
O oxm. sr. dI'. Frederic.o José Corrêa, geralmente _conbe- duvida mais proveitosos, que os dessa rotina fastidiosa

cido como distiocto Iitterato maranbense, no Paiz n. 133, por demais duradoura. O sr. dr. Cesar Marques, fugindo
1864, escreveu o seguinte: da pleiade <lesses escriptores,' que por fim acabam por urn~

Os Apontamentos para o diccionario histo1'1'co, geog~'a- IlOguagem perniciosa á moral de nossos costumes, dedica
~rhico, topographico e estatistico dap1'ovinâa do lllaranhão, "e com animo digno de ser imitado a revol\-er do pó de nu~

pelo sr. dr. Cesar Augusto Marques, é uma d*lssas obré1 sos archivos· uma collecção de valiosos e importantes doeu·
de merecimellto e utilidade tão reaes e incootestaveis. que mentos, de que se acba repleto o seu curioso livro, indo
por si mesma se recommendam. como o mineiro que se interna no antro de suas escavaçõe ,

O seu auctor, dotado de um talento proprio para obras até acbar a bêta, que o deve enriquecer.
deste genero, reune á par do amor das antiguidades patrias, Admiramos o genio lidadol' d,o insi tente litterato mara·
um genio investigador, laborioso e- ineançavel, capaz de re- nllense oa reunião dessa enorme somma de datas, com que
volver um archivo inteiro para tirar' uma c\ uvida ou para teve de jogar na coordenação do seu interessante trabalho!
colber noticias que á outros paJ;eeiam de nenhum interesse: É que ao r. dr. Cesar Marques não falta coragem para as
trabalbo este tão improbo, que diante d'elle recual'ia qual· grandes emprezas, e oxalá que o seu esforço promova ex·
quer bomem de talento e de geHío que não tivesse nascido emplo para outros acompanharem-no, porque só assim dei
com os especiaes dotes para isso. xaremos o arraigado costume de seI' indilTerentes ás cousas,

Encarece o valor da obra do sr. dr. Cesal' Marques a es- que tão de perto nos devem interessar.»
cassez das fontes á que elle teve de recorrer, que são os Entrou depois o sr. Farias em "arias considerações eth)'·
poO(~os e pobres archivos que temos, truncados e até certo mologicas sobre diversos nomos in:ligenas, e terminou-as
tempo mal zelados, onde tudo é insufficiencia e confusão. assim.

E comtudo a sua obra abunda na parte bistorica e noti- «Aqui vem o caso de 'dizermos, que o estudo da lingua
ciosa, dando-nos o conheeimento de muitos factos ignora- Brasilica é uma necessidade nem só para o homem de le·
dos, esclarecendo e rectificando outros. tras, senão tambem para todos os fillJos desta porção aben-

Cer'to portanto do bom àcolhimento deste sen trabalbo, çoada da America, e com especialidade aos paroc!los e aos
deve o 'imctor dos citados ApontOlmentos continuar nas suas militares um auxiliar de bastante aproveitamento, pela fre·
louvaveis investigações, para dotar a patria, e particular- quencia das relações ~í que são obrigados a entreter com as
mente a sua provincia natal, com novos fructos do seu ta- di, ersas tribus, que ainda existem fallando o lllpy.
lento e paciencia. «Somos daquelles que em materia de chronologia, e prin·

Corno cremos que bl'eve será necessaria segunda edição, cipalmente da natureza, em que está concebida a obra do
em consequencia da procura que !la·de ter a obra, convem sr. dr. Cesar Marques, longe de enfastiar-nos as milluden
que ella então appareça com o titulo de Diccionario e não cias, j ulgamol-as tanto mais importantes quanto prolixas em
de Apontamentos, porque assim terá lugar tornaI-a mais suas particularidades, muito principalmente se o cunho da
interessante, 3ugment.ando-Ibe a parte geographica descl'ip- verdade as caracterisa; neste ponto s'omos de opinião que
Uva, no que 'por ora é escaS['la, como a isso obrigava o mo- duvida alguma existe do quanto se acha eXpendido nos A
desta titulo com que a poblicou o seu alJctor. pootamentos, a excepção de ser oatural ou. não da \'illa de

Conviria que o govel'Oo da provincia fosse opportunamen· Guimarães o sr. Francisco Sotero dos Reis, acerca do que
te empregando o sr. dr. Cesar Marques em lugares, em- já ouvimos opinião diver:sa, asseverando-se ser desta cidade;
Qora gl1atuitos, em que elje podesse prestar os seus servi- e o meritissimo bistoriador deu-se ao trabalho de compôr
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com o nome de Apontamen/os uma obra digna do ser lida, C(.fI.. pezar de não e Larmos muito longe da capital, só em
já pela arrecadação que fez de tão numerosos documentos meiado de llezembro é que nos vim'3m as mãos os bellos
justificativos e de uma longa serie de fac.tos importantes, jà Apontamentos puhlicados pelo sr. dr. Cesar Marques, cujo
por seu estylo l~orrecto e de facil percepção, alevantando, nome é bastante para dar importaneia a obra, pois o seu
com a elegancia e singeleza da penna, que habilmente ma- genio indagadol' das cousas patrias é geralmente conhecido.
neja, um monumento immorredouro a seu estimavel nome aDa rapida leitura que fizemos dos principaes artigos fic~

e aos de moitas varões illustres, com quem se depara em mos satisfeito; com tudo em alguns lugares nos parece que
todo o contexto de sua obra, e que até hoje se achavam es- não seria supertluo jnntar-se-lhe mais esclarecimentos; e
quecidos nas peças Çlfficiaes de nossos archivos. como sabemos que o sr. dr. Cesar pretende publicar orna.

~~-~~ 2a edição de sua interessante obra, lembramos-lbe alguma
Na c01Tespondencia conservadot'a do Maranhão, em '13 de cousa que apezar de trazer pouco interesse será bom não

novembro de '18M, para o Jornal rio Commef'cio do Rio de deixar perder.»
Janeiro, seu auctor escrereu ostas palavras, que appareceram Depois de algumas considerações, todas mui particulares
a luz no n. 332 do mesmo jornal. á esta localidade, seu autol' terminou-as por esta forma:

Sabiu dos prelos do SI'. Frias uma obra que tem por ti- «Pedimos ao sr. dr. Cesar, e esperamos de sua bondade,
(,ulo: Apontamentos para o diccionario bistorico, geographi- que· nos desculpe o fazermos-Ibe estas lembranças, pois o
co e estatistico da provincia do Maranbão, pelo sr. dr. Ce- nosso intento é unicamente não deixar perder noticias, que
sal' Augusto Marques. podem servir para esolarecer algom descobrimento, que por

It incontestavel o rneríto della. É um Ih'J'o ntil e agradavol, ventura possa ser feito para o futuro. Os poucos exempla
instructi\'o e recreativo, não tenào o seu autor, já muito co- res da obra do sr. dr. Cesar, que aqui temos, têm andado
1IIiecido.')Qllpaclo fadigas e esforços para conseguir tal fim. de mão em mão e tem agradado a todos.»

Na forrespondel/cia liberal para o mesmo jornal lê-se:
Sabiu á luz dos prelos do sr. Frias um trabalho curioso Perdemos dois joroaes, que em artigos de redacção emit-

e importante: A1JOnlamenlvs para o rliccionario historico, tiram juizos mllitl) fayoraveis. e por mais exforços, que elIl
geoqra]Jhifo e estatistico da provincia do Maranhão, pelo pregamos, nunca podemos descubrir onde os guardamos.
ti,.. Cesa1' Augusto JJlal'q'ltes. Apezar de muitas lacunas, No Diario do Gram-Pará, n, 86 de -186~ lê-se:
merece ser lida essa obra, que re\'ela em seu auctor muito Apontamentos para o Dicriol1an'o H'isforico, geographi-
trabalho de investigação. eo, topogmphico e estatístico da provínr.ia do JJiaranhão.-

É seu auctor, escriptor diligente e infatigavel no trabalho. Com a epigrapbe acima sabiu ultimamente dos prélo da im-
~~~ prensa maranbense um bello volume, obra da penna do

N'uma correspondcncia do lta]Jecur1~-mirún em 22 de distincto sr. dr. Cesar Augusto Marques. Cremos desneces
dezembro de -1861., publicada no Pai::. n. 152, escreveu seu sario fazer um esforço ue iotelligenc.ia, e traçar linhas elo
autor o seguinte: qu'COtes, para demonstrar a utilidade de livros desta 01'-

«Lemos com muito prazer os Apontamentos para o Dic- dem, visto como elle~ por si sós se recommendam ao es
ciollario his/orieo, ,geo,qrapldco, topogmph?'co e eslalist1'co tudo dos homens amantes das letras.
-da província do h/aranhão, puhlicado pelo sr'. dr. Cesar Não temos pretenção a fazer um juizo critico sobre o Lra
Augusto Marques, olJl'a incontestavelmente de grande utili- balbo do sr. dr. Marques: francamente confessamos nossa
dade e importancia e que não deixará de certo de agradar insufficiencia para apreciar devidamente qualquer obra Iit
,iquelles em quem existir algum amor :.\5 cousas patrias. teraria, attendendo ao nenbum talento e poucas luzes de

Bem longe de irmo emittir juizo algum sobre esta obra, que dispomos para vencermos um trabalbo de tanta trans
que torna-se por si mesma recommendavel, occnpar-nos-be- cedencia, como o de critico.
mos somente, com a devida venia do seu autor, do que diz O sr. dr. Cesar Marques, mais esta vez, \'eio most1'ar-nos
respeitO á nossa localidade.» , o seu gosto pelos conhecimentos das cousas da patria, in·

Depois ele algumas consideraçõés terminou seu escripto felizmente entre nós tão despresadas, até mesmo por aquel-
assim: les que deviam ser os seus mais disvellados cultores. O Ii-

«Com as maçorraes linhas que deixamos traçadas. não nos \'1'0 do sr. dr. Marques é mais um brado de animação, é
considere o sr. dr. Marques por ahi algum hypercritico, que mais um incentivo de emulação dado aos nossos moços, que
pretenda a todo custo assacar defeitos á sua excellente obra, ardem no desejo de conseguir os louros da sciencia, para.
não; a nossa mira só é aclarar um ponto em que talvez a fal· que deixando de entregarem-se em corpo e alma apenas sa
La de exacta informação o levou a taxar de ingrata a nossa hidos das escolas, aos estudos improficuos da nossa politi-
camara municipal.» ca esteril e mesquinha, visem mais alto, e dediquem-se com

~~~ todas as forças a aprender aqui 110 que é de interesse vital
Da correspondencia d.e S. Bento, em 13 de janeiro de para a sociedade em geral e á 1'epublica das letras em, par-

4865, publicada no Paiz n. {4 do mesmo anno lê-se: ticular, como é o conhecimento da bistoria do nosso paiz,
aPor não baver novidades de maiol' interesse, tratarei de que definha todos os dias êÍ olhos vistos por falta de obrei

uma obl'a ultimamente publicada n'essa cidade, o D1'cáo- ros zelosos.
nario historico.
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A nossa mocidade esperançosa, a quem sorri o futnro O dr, Francisco da Silva Castro, uma das maiores illus·
(OUl suas galas, compete uélr o grito de combate e manhar trações brélsileiras, que conLJer.emos, escrevendo a um dos
em columnas cerradas a colber os immortaes louros da scien- seus amigos disse o seguinte:
cia, esta doce e risonba filha do céo, cujo amor na pbra5e (, Foi-me~ entregue a sua carla de ri ue dezembro e muito
suhlime de A. Thiery vale mais que a viela, que a sauue, e ue proposito tenho demorado a sua resposta para com acer·
mais qne tudo. Avante, mocidade, caminhae altira na senda to emittir o meu juizo sobre o Dicciollario histo1"'Íco e geo·
lumino'a do progresso, e comprebendei que quando o de· graphico do dr. Cesal' Marques depois da sua leitura.
do ele Deus imprimiu em rossas frontes o signal'indelevel «Já acabei de o lêr: é um excellente trabalho e digno de
da intelligencia, este raio de fogo divino, emanado do céo ser apreciado pelas muitas noticias, que dá a respeito da
para illuminar a bnmaniflade, não fêl-o inntifmellte. • provincia do Mal'anhão.

O livro do sr. dr. Cesar Marques, tem em si uma utili- «É impossivel êntre nós obter-se melhol' impressão; é
dade não só geral como local, isto é, sua leitura convem a nitida, cuidadosa e hem acabada; parece ter sabido dos pre·
todos os brasileiros, e especialmente aos maranhenses: a los francezes ou allemães.
uns para qne não ignoremos as cousas da patria existentes «Dê ao auctor os meus emboras pela sua bella composi·
em uma provincia itmã, e a outros para que conbeçam aquil- ção, e faço votos para que o saibam apreciar e recompen·
10 que os cerca por todos os lados. sar.»

A forma ele Diccionario, de que se serviu o sr. dr. Ma~'

tines, para escrever sua bem acabada obra, parece-nos de
todas a melhor, porque assim se torna mais facil encontrar- No Cearense n. 1i82 de ,1865 le-se:
se aquillo que se quer estudnr sem ser preciso uma leitura Aponlamentos panl o citccionario geographico da pro-
longa, o grande esforço de attenção, paí'á que não se perca vincia do Ma7'anhão.-Com este titulo a~aba de·sahir dos
de memoria, o que se leu no principio quando se cbegar prélos do Maranhão um bello trabnlbo do sr. dr. Cesar Au
ao fim do livro. Que a forma de Diccionario é para as sei· gusto Marques, já tam vantajosamente conheciuo nas letra
encias a melhor por facilitar o estudo, dizem os grandes sa- patrias. O illustre maranbense prestou um granue seniço
bios que d ella tem usado com vantagem. Faliam ·para con- á sua provincia, tomando-a mais conbecirla, e divulganuo
firmar o que vimos de enunciar o sahio Diderot e outros da suas riquezas naturaes. Os Apontamentos lJara o rlicciona
soberba Ellc,ijcl.opedia, Garnier Pagé com seu lJiccionario 'fio geogmp/tico e estatistico da provincia do Maranhão re
Polilico, e o espiritnoso Voltaire no seu monumental Dic- commendão-se por mais rl'um titulo. Á um estylo .o.ul~nte, a
cionario Philosophico. uma linguilgem correcta e portognesa, une·se a clareza e pre·

Aquelles que abrirem o Diccionario do sr. dr. Cesar Mar- cisão nas descripçõc , em que se ,'evela O trabalho (jonscien
qoes, c quizerem dedicar ao seu estudo algumas horas (ain- cioso do autor. Comprimentando ao sr. UI'. Cesar Marques
da que sejam as de laseres), estamos bUlD convencidos, que por' uma obra, qne honra a sua intelligenci:J, cODvidamol-o a
nada terão a perder porem tudo a ganhar, colhendo sulidas não desanimar na senda difficil e brilbante da litteratnra, e
conhecimento:s sobre (J provincia do Maranhão, e até mes- que continue à dar-nos prouucções de tão subido quilate
mo aqne\lcs que por muito pequenos ou de pouca impor- como esta de qne ilOS occupamos.
tancia escapam á intelligencia humana. O sr. dr. Cesar Mar- ~~

ques, com o seu incançavel estudo, foi desenterrar nos em- O distin~tissimo senador p:Jul'e dr. Thomaz Pompeu ue
poeirados archivos tudo o qne diz respeito êÍ sua provia- Sousa Brasil em carta de -lO de fel'ereiro de 18GiJ animan·
cia para revelar aos brasileiros. do·nos di se:

Nada deixou a desejar em sua pequena obra, pois tndp «.fuito IlJe agralleço sua lembran.a, c Culi(jilo·o pela pu·
leu, esmerilbou, estudou, para separar o joio do leigo e apre· IJlicação dos seus Apontamentos. É uma obra de diilleil exe
sentar ao publico uma obra, que lbe servisse de guia infal- c.ução, que exige mais trabalho, pacieoci;), e estllclo, do que
livel no estudo dã historia. Com um admira.et poder de syn· muita gente pensa. Quando se vê, e lê um volume d'esles
these e\le resomio em um pequeno volume a historia, geo· entre nós, não se cuida ao menos nas fadigas, qne cn taram
graphia, topographia, etc., de sua proYincia natal. ao sen 311tOf'.»

Os homens doutos não devem desprezar oestudo de obras
desta ordem, fiados em que til do sabem; e não devem cheios
de orgulho, quando virem um livro d'estes, dizer como o Lê-se ·no Vinte e cinco de JJiarço, n. 6 de 186;"1.
nosso A. de Azevedo:-(Quem 'pode beber agua na fonte, Um bom hvro,-Fomos obsequiados pelo illustrado me-
não vai beber nos regos da rua:) Não, .. qLlando depararem dico maraohense, o sr. dr, Cesal' Augnsto Marques, com um
com uma obra tal, lembrem-se antes elo preceito cl'aquelle exemplar dos sens Apoi:lamenfos para o i1iccionario his
antigo sabio que dizia fallando cios livros elementares:' «ln- torico, geo!f'raphico, fopo!Jl'aphico e eslatisfir'o da lJl'ovin-
docti disran't, etl7lent menúnisse perÜi.)) da do L}}aranltào.,

Nad:J adiantamos com estas poncas linl1as, m~s fazemos Os Apontamentos nfto são uma olJl'i.1 perfeita e acabada,
votos pnra que ellas façam appareccr' em alguns homens como está indicando o modesto titulo,·que lhe deu seu anc
a desejo de e Luclar os brilbantes factos da no S3 historia. tal', mas são já um imp0l'tautissimo trabalho, de granrle

TCOlOc GOncluic1o. utiliJacl pratica no presente, c pl't;cioso sulJsidio no rulu-
Dr. A. R, de Sousa Uchúa. 1'0, paI';) obril rmi:; completa e de en\'olvidn.
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É faci! de comprebender a que laboriosas e fatigantes in- real e releYCllJte serviço a esta nossa terra, tão explorada
I'esligações se entregoll o sr, dr. Cesar Marques para coo na politica, e tão pouca rateada pelo lado dos altos interes·
Iher lodas essas noticias hístol'Ícas e dados estatísticos, com ses do desenvolvimento de suas fontes caudaes lIe riqueza.
que enriqueceu a sua obra, em um paiz, onde se não en· base da prosperidade e do bem ser social.
contra escripto quasi nada. Para qúalquer trabalbo !ittera· A obrél do sr. dr. Cezar Marques tem ainda outro grano
rio sobre assumptos d'esta ordem é preciso dispender mui· de merito. Ao passo que oulras publicações abi se fazem,
lo tempo e mnita somma de actividade, de paciencia e d'e com prnoso sacrificio dos cofres publicas, constituindo uma
dinheiro. verdadeira expeculaç,ão, o i1Lus.trado auctor dos Aponta-

Na parte historica, os J pontarnenLos são ainda delicien- mentos publica os seus uteis trabalhos sem despendio al
tes: nas parles topograpbica e estatistica pedem elles maior gum do Estado. Nisto ba verdadeiro patriotismo, por que
copia de informações ii cerca uas localidades mais impor· tartle e mal cbega o consumo para compensar as 'despeza
tantes da provincia. e indicações á respeito 'dos logares me- de impressão; em quanto. que nas publicações estipendia
nos consideraveis, dando-nos conhecimento de sua popula- das não ha sinão a ganancia de piratas ou de charlatães li·
ção e riqueza, esses dois elementos de vida de um paiz, terarias,
por onde se pode ajuizar da sua importancia e valor com A provincia do Maranhão é incontestavelmente a parte
relação aos dÍ\'el'sos ramos da actividade bumana. Niío bas- do Brazil que depois da independencia, e mormente nes·
ta conl}ecer simplesmente o nome de uma região ou de uma tes ultimas trinta annos, tem prodllzido maior copia de ta·
cidade. E' sobre tudo util e necessal'io saber quaes são os lentos uteis á' letlras patrias.
seus reeursos naturac~ e iodustriaes e C/uaes as suas cond L
ções physicas, No Ensaio Liftteran'o, 1° o, de ·1864 lê-se:

A noções climatologicas são essencialmente necessaria «O dr. Cesar Augusto ~larql]es, natural da provincia do
para se apreciar as vantagens hygienicas do paiz, e saber·se Maranbão, de reconbecida in-telligencia, deu á luz um dic·
i este se presta ii commoda habitação do bomem. ciollan"o topogrcvpMco estatísLico e historico d'aquella pro-
Um paiz eomo o Brazil, ampli simo em exten5ão e quasi vincia. É um trabalho este de grande importancia e summa

despovoado, ganharia muito com a difusão e propagação de utilidade, e que moito honra áquelles que o tomam sobre
noticias ex-actas sobre a' vantagens locaes, pois desafiaria seus bombros.»
assim o desejo de uovas explorações. e estabelecimentos, e Sentimos ter perdido tambem um escripto do nm. sr.
attrahiria umél corrente de immigr:Jção, de que tanto care- conego dr. Manoel da Costa Honorato, publicado em outro
cernas. n. deste jornal. Se não bouvesse esse descaminbo, tãn in
. O descourimento e conqui ta do Maranhilo, a cathechése voluntario. por certo booraritl elle agora esta pagina.
jesuitica, a guerra e prodamação da independencia e as ~~~~

guerra de Antonio João, em i 832, e uos Bentivis (vulgar- O clistincto lilterato peroambof"ano, o veneralJelo 'Commen-
mente cbamada dos balaios) em 1838, offerecem assul11plO dador Antonio JooqlJim de Mello, autor de tres preciosis
digno de notar-se, nos <lrtigos I'elalivos a certas localidaUes. simos \olornes intitnlados-Bio,?r'a1Jhias dos PenlambltCa
N'este ponto l1a, como j,i ponderamos, mingua de indicaçõ- IlOS illustl'esJ dirigiu·nos a seguinte carta:
e. Fôra talvez preferivel fazer de cada (1m d'estes grandes IIIm. sr. dr. Cesar Augusto Marques.-Tive a bonra, e o
successos artigos esperiaes, onde a narração historiea po- prazer do recebimento do mimo, que \'. s. se dignou man
desse correr livre e desempeçada das restricções, a tlue ne- dar-me, acompanbado da soa tão urbana e estimavel carta,
cessariamentc obriga a di cripção de logare:. destacados. -o exemplar dos ,lpontamentos para o diccionario 1I1's10-

na todavia, nos Apontamentos, muilos arligos curioso rico, geograpMco, topograpMco, e estatistico ria 1Jrovináa
em lell1branças historicas, tnes I.:omo os -que se rcferem 'lo Jia1'anhão,-e a-Breve Jlemon'a sobre a inlrodu.cçi1o
lias Mspos, colo/lisação, indios. P, alguns povoados como ria varcina na mesma provincia.
Silo Luiz, Cac/~ias, .4IcÇ!l1fczm, lClItU, FOI'Lale;as, &. Uma Li bem essas duas obrils, a primeira das quaes principal
sensata escolha ue recol'(lações do pil'sado amenisam a lei· mente deve ter costado ao natriotismo fervoroso de \". s. as
tora e recreiam o espirito, no meio da contensão fastidiosa mais amplas, e arrlüas deligencias e trabalbo á pJ'Ova da con 
das nolas e algarismos .estatisticos, e da nomenclatura dos tancia mais.porfiosa e meritoria.-Os senbores rnaranhen
logarejos insignif'icantes, de que aliás cumpre dar conbeci- 'es bem que IlJe elevem agradecer tão precioso serviço, e
mento em obras desta natureza, assim animal-o a proseguir em OlJtras semelbantes empre-" .Trabalbos como este do SI'. dr. Cezar Marques, repeti- zas, que ennr:>breçam a sua Iitteratura, cimentem a soa 1)ri-
mos, exigem grande perseverança e uma força de vontade Ibante e famosa bistoria, é a . alvem de erros e calumnias
capaz de vencer as innumerareis qiliculdades, que surgem (por naturaes e estranhos) de que infelizmente a bistoria
na execLlção de empl'eza. O auctar elos Apontamentos, que brasileira em geral é inçada, e corrompida em desar da nos
se tem mostl'ado tão diligente empreh@ndedor, e amante sa LDoraliclade politica, civi '3, e ainda pessoal.
tão dedicado das eoisas patrias, proseguíl'á de certo uo seLl V. s. modestamente usou do titulo de ,17JOnLamenfos po
nobre e honroso intento, e chegará assim a completar. a drndo usar do de D,iccionario, embora quanta omissão a
sua obra, já hoje digna do maior apreço, critioa improductara lhe possa custar, corno se a indole ine-

Pondo a 1)eito aperfeiçoar este primeiro trabalbo com a ,vitavel de taes obra não fosse as ampliações. as correções
lenaeirlade de animo que lhe reconhecemos, prestarà um por novas descobertas, mudanças e renovações, naturaes e
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politicas, que reclamam e obrigam a uma 23
, 3a e mais edi- O rnn. sr. conego dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinhei

ções I O titulo pois de Apontamentos faz ainda 'o elogio de 1'0, uma das glorias do Brasil, e como tal mui distincto pri·
v. s. pois entendo, que semelhantes modestias são ~ngenitas meiro secretal'io do Instituto Historico e Geo,fJ1'aphioo do
apenas com as fortes cabeças, e as grandes almas. Brasil, na 33 sessão desta tão util sociedade, que te\'e luga,'

Perdoe-me se lhe digo tão sem rebuço a verdade que em ,16 de junho de t865, propôz o nosso obscuro nome
sinto. para membro correspondeute da mesma, sel'vindo de prO\'3,

Nós não poderemos ter uma boa historia geral do Ora- como exigem os estatutos, os referidos Apontamentos.
sil, senão depois que cada uma das provincias tiver escrip- Na seguinte sessão (4. de julho) lêu-se e te parecer.
to exactamente a sua, e para a erecção d'este commum e (l-A commissão de admissão eLe socios, apreciando devi
immenso monumento os Apontamentos preditos de v. s. são damente a proposta do consocio o sr. conego dr. J. C. FernaD
certamente uma das melhOl'es lapidas aproveitaveis, des Pinheiro datada de' ,16 de junho do conente anno, é de

Agradeço muito a y. s. tanta contemplação e bondade, pal'ec~r que f) candidato o sr. dr. Cesar Augusto Marques,
que assiduo mostra a minha pequenina entidade. É que os anctol' doso-A pontamentos para o dicciollan'o historico,
bons julgam sempre aos outros por si. geo[j·raphico, topogmphico e estatislico do Maranhào~(pelo

Deus Ibe prolongue a vida sempre com a melbol' saude, mesmO' oITerecido ao Instituto um exemplar), está no caso
" muita felicidade~ para continuar a utilisal' a humanidade e de ser approvado sacio correspondente.

a nossa patria. Sala das sessões do Instituto Historico e Geograpbico Bra-
Eu sou invariavelmente de v. s. amigo muito reverente e sileiro. Rio 7 de julbo de f865.-Manoel Ferreira Lagos.

obrigado-AlIt01u'o Joaquim de DJello. -Agostinho Marques Perd'igão Alalheiro.-Dr'. Dfanoel
Hecife 2 de abril de :1868. DUa1;te Aloreira d' Azevedo.

Pm'ece1'.
-o livro offerecido como titulo de admissão lem o mo

No Correio da Vicloria n. 8 de J865 lê-se: desto titulo de-Apúntamentos para o Dicc'Íonario. etc., e
littemtura.-Fomos obsequiados pelo nossQ amigo o SI'. é impresso em 1864.. Não é talvez sen~o um trabalho pre

dr. Cesar Augusto Marques com um exemplar de sua nova paratorio do monumento, que o seu anctol' intenta levantar.
nova publicação-Apontamentos para o diccionario histo- Todavia dá noticia, posto que abreviada, interessante da pro
âco, geogmphico, topographico, e estatistit:O da provincia vincia do Maranhão, lJuel' nos tempos coloniaes, quer pos
elo Maranhào.-Com muito pr::lZer recebemos esta oITer a, teriores, sua historia, geographia, I'iquezas naturaes, estatis
tal é o valor em que a consideramos. O sr. dr. Cesar Mé1r- tica em diversas épocas, orographia (serras), hirJrographi~,

ques já é conhecido na republica das letras como um dos producção., industria. coinrnercio, agricultura, navegação,
seus mais afanosos lidadores, e o seu no\o.trabalbo vem phytologia (plantas), zoologia, população, instrucção publi·
prestar grande utilidade á historia pátria. Mais tarde este ca, djvisãO judiciaria 'e administrativa, fundação de cidades,
Dicc'iona7'l'o, com outras obras de seu gener'o, bão de ser viiJas, e povoações, igrejas, colonias indigenas e de estran
um grande aus i1iar para se escrever perfeitamenie a respeito geiros, etc.
da bistoria e da estatistica d-o nosso paiz. Deus anime ao sr. ' E eml1m um ramalbete succulento de uoticias interessan
dr. Cesal' Marq~les a continuar a prestar ao paiz serviços tão tes, e para o qoal o seu autor teve de compulsar innulnera'
valiosos. obras, bem como de investigar documentos ineditos, segun-

do declara no seo prefacio, e se vê do contexto de diversos
artigos, revelando qualid,ades litterarias dignas de apreço,

No .Jorllal do Commercio lê-se. erudição, amor ao trabalh,o, talento o paciencia de invesli-
Geographia.-O sr. dr. Cesar AngusLo Marques offerece gações. Rio 7 de julho de 1865.-0 relalor .\. M. Perdigão'

agora relativamente ao Maranhão o mesmo trabalho, que Malheiro. .
ontros já. tem emprebenclído á respeito de outras provia- (Extrabido da pal'te 2\ IV trimestre, T. 28 da Revista Tri-
cias, e que será sempre bem vindo. E' um Dic-ionario his- mensal. 11865.)
lQ1'ico, geographiro, topog1",apho e eslatistico ria P1'ol'incia Na üa sessão (l~ ele agosto) opois <la vOlação fomos pro
do AJaranhão, que. o aotor modestamente cbama Aponta· clamado sacio correspondente pelo exm. sr. vi conde de
menfos. Embora nos falleção dados para ajuizar da exacti- Sapucaby, como presidente rIo ln tituto, que tem a honra
dão das noticias, é esta uma· dessas obras que sempre são de contar a Sua Magestacle Jmperíal o Sr. D. Pedro II ~or

uteis, ail1da quando não seja, como diz o aactor, senão par seu presidente 11Onorario.
desafiar maiores comrnettimentos. ~~.~~~

No Correio ,/I1ercantil. iVluitas outras sociedades Iitterarias e scientificas, nacionaos
Pelo sr. dr. Cezar Augusto Mal'ques foi ultimamente pu- e estrangeiras. ainda por esta obra, nos franqueial'am suas

blicado no Maranhão uma importante obra, ti que o aoctor portas, e deram-nos lugar entre os cidadãOil illastres, que
intitulo~u Apontamentos para o dicionario histol'i('o. geogl'a- as colllpõem, como melbor se verá na !lassa /Jio,qraphia, ill
phico, lopographico e esfalislico da provincia do Maranhão, cluida no artigo Aledicos, da pago 400 em diante.

E' um lirro de muita utilidaLle, e com cuja publicação o .~A",rr",_

r. dr. Cezar ~larl(l1cs presta um serviço ao seu paiz. Pai' carta regia escripta no Paço de Mafra em 15 de julho
de :1805 Sua Mage"tade o Sr. D. Luiz I, dlstinctissimo réi de
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Portugal, dignou-se cOílde~ol'al'-llOS cum () halJiLo de ca\'al-'Juão da Matta de MOl'aes Rogo, dr. Manoel José li'eroallúes
leiro da real oroem militar ue Nosso Senhor Jesus Cbristo Silva, Antonio Telles de Berredo, coronel Carlos Jansen Pc
l\C1tteodendo ao merecimento I'iLLerario, que haviamos mani- reil'a, padre vigario João Valeriano Cortes Maciel, dr. Ao
restado em varias ouras, de qne eramos aucto!'.» tania Cesar de Berredo, ThelDistocl~s da Si Iva Maciel Ara-

'Mllito gratos por esta honra, que bem longe estavarnos de nlla, pélLlr~ vigario João Evangelista de Carvalho, major
ambidon:Jr quanto mais de receller, ainda muito mais pe- Francisco Augusto Pereira de Mattos. coronel José Cilndido
nborada ficou no:ssa gratidão pelas manifestações da impren- Martins, João da Matta Ferreira. José Ribeiro da Cnnha e
53 iI este respeito. coronel Justino Maia.

/\. Situaçilo no sen n. H 1 de 1865 escreveu.' 'Felizmente, diga-se por honra d'eRsa corporação n'aqnella
. Condecol'açào.- O nosso eomprovinciano, o sr'. dr'. Cesar legislatura, não se attendeu ás mesquinhas questões de po

1ugusto Marques, acaba de ser condecoraclo por Sua Mages- litica pequinina: assignarlJrn essa .proposta cidadãos de di
tade Fidelissima com o h:lbito ue úavalleiro ua ordem de versas gel'archia,s sociaes e de todos os matizes politic.os.
Christo. Deliberou a assembléa em U. de junho, qn8- fosse im-

Esta distincção foi alc:lnç:lda por ser'viços I'eaes feitos éÍ pressa a proposta e sendo apPl'Ovada em P disclJssão no
humanidade e ;b letras pelo nosso distincto comprovinejano, dia !8, em 2:1 no dia 23, e em 3a no dia 28, e em redac
e não pertence ao numero c!'aquellas que se obtem em tl'O- ção difinitiva no dia 30 d'esse mesmo mez. não poude com
!la de crimlllosas convenções em que se vende a nacionali- tudo sllbir á sancção da presidencia, porqn8 não foi possi
dade bra Ueira, ao acaso, e das com que se enfeitam éllguns rei mais rennir-se a assemMéa, at~ que findo o praso, foi
bobos, como se nas cousas mais SOI~as da rida devesse ha- ella encerrada sem organisar a lei do orçamento, que é tão
"er- sempl'e um lauo ridiculo, ou comico. necessaria, tndo isto execntado por jogo politico do sr. UI'.

Damos parabens ao sr. dr. Cesar Marques, que, na lucta Maia, fazendo com que não comparecessem os sens adep
com a impostura e com informações perfidas ecalumniosas, tos.
tem constantemente triumphado_ N'este ínterim ou-viu-se o grito de alarma no partido con-

~~~~-~~ senadol' da pr.ovincia~ e no sempre _memoravel dia i 4, de
O Jornal do Pará no n. 205 de ·1865 disse: janeiro de 4870 alguns membros d'elle fizeram seissão, e
Despacho.-O sr. dr. Cesal: Angnsto Marques, distincto sacnLliJ'am o penoso jugo da anstera e intrnsa ou illegitima

eiIIustrado medico de Maranhão, acaba de ser agraeiauo por governaoça do sr. 01'. José da Silva Maia, e enl.r~ elles achou
Sua Magestade o Rei de Portugal com o habito de cavalleil'o se o nos.o obscul'O nome.
da ordem de Cbristo, em virtude de snas obras litterarias, 'Era necessario punir-se tant.a audacia, tanta quebra da
e como premio dos serviços gratuitos prestados aos portu- disciplina, que o sr. dr. Maia com tenacidade impõe ao
guezes na qllalidade de medico, É urna grar;a dignamente partido, que dirige, tractanda sempre'os seus diversos mem
merecida, pela qual damos os nos 'os parabens ao illustre bros com mais rigor do qne o que se encontra no regula
ngri1ciaLlo. . • mento militar do conde de Lipp;;>, e ii mflitos até com SUDf-

mo despreso.
U Infelizmente a fatalidade dentro de ponco tempo ~eio éll)-

xilial-o em seus negl'Os projectos d'exterminio.
Jii vê. o publico a maneira pOI' demai' honrosa e benevola 1'\0 dia 29 de Março de 1870 o Anjo da morte entrou no

com que furam acolhidos os A.poMame'l(os. Palacio do governo, abi abraçou-se com o exmO sr. dr. Braz
E.tavamos muito s3ti feitos para não despresilr tantas fio- Florentino Henriques de Sousa, qllebron-Ibe o ultimo estame

l'l", que de varias partes do Brasil e até da l~Llropa nos fo- ele vida t~o preciosa, e atinaI lo\'ou-o para o ceo a gOS:H'
I'am expontaneamente ofTel·eeiaa:;. da bem,lventuraoça etama, só pérmettida aos bons.

Ueceiamos, que o Lempo as murchasse, quizemos J'c\'erue- O Maranhão chorou por que vio a morte de um varão,
cei-a. e para isso enLr'el5amo-nos de novo <is penosas lidas tão nolilvcl por seo talento, vir'tndes, e relel'antes 'erviço'
de rerêr todo' os archivo' desta Capital, e de algumas outras pl'e tadoS;1 patria.
cidalles, e villas da provincia, onde fomos sempre á nos a O Maranhão sentio- c por que vio \ia ia a cadcira pre'i-
custa, IOV,ldos expressamenLe com o fim Lloico de collJer deocial, ainda ba tão 'ponco tempo honrada pelo merito.
novos materiaes para o 1Jircionfl,l'io hisfol'ico eg8ographico O Mí.1ranbão at0rr{)U-Se por que sabia, que essa cadeira
do Maralllulo. ia ser preenchida pelo sr. dr. José da Silva Maia. presente

Quando demos pelo nosso tl'abalho, as iduo, incansavel faLai e ~eg.ado pernicioso dú l\1inisterio ele 16 de .Inibo, que
e constante, ampla el'a a colheita, e conrencemo·nos então o noDielon 10 viüe Pre identeT
da impo 'sibilidade om que estal'amos úe dar-lhe p-ublicida- ,iío demorou- e muito o sr. di'. Maia, e dentro em pou
de ó t;om os nossos pequenos recol'sos. cas horas principiou como operaria das ruinas 1Í praticar

Quantia Illct:lVamos com estas e muita outras dificulda- actos, 030 dignos de sua po ição, embora toda devida ao
des. que e nos antolhavarn quasi COIUO que a podIa, na acaso, e nem de sua idade jil bem madura.
assemblé:J provincial, em sessão de H de julho tle ·1869 Não qniz desmentir o seo pa sado, que o jnstifica, e qua
appareccn uma proposta para nos ser dada a quanLia de lifit;él como homem excessi\TalIlente vingativo. e constante
~:OOO,$OOO reis llomo 3u:\'ilio :.i impressão deste ·trabalho. mente rancoroso.

Assigoaram esta [.Il'Oposta as ,enllares r1eplltatlo major AlgUll:' dos oossos companheiros foram punidos com cal-
Vier.. Vt. J.-71
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culadas incompatibilidade, como fosse o exm. sr. dr. Fre- CD e geograpllico do Brasil, chamado e com muita proprie.
derico José Corrêa, outro com demissões acintosas e ini- dade pelo exm, sr. senador Pompeu a sociedade dos sabio.
quas, chegando a injustiça, o odio, o r:JncÔf, e a sêde in- do Imperia, e, offerecendo-ltle os nossos escríptos já publi.
,aciayel de vingança da parte do sr. dr. Maia, ,i ponto de cados, lhe pedimos o seu parecer.
tirar o pão á duas grandes famílias, compostas pela m:lior Felizmente o Instituto, acolhendo nosso requerimento. es
parte de menit:ws, só porque os seus cbefes, os srs. major colheu d'entre seu seio duas de Sllas maiores illustrações:
Henrique de Brito Guilllon, e capitão José Hiéardo de Sou- um dos seu~ vice-pl'esidentes o sr. Joaquim Norberto de
S3 Neves: não o reconheceram como superior! Sousa e Silva; e o seu ürador o sr. dI', Joaquim Manoel de

Não fomos tambem esquecidos e a occasião se appl'oxi- Macedo, ambos seu' ,ocios honorar'ios, ambo:; muito co-
mau mui apropriadnment€'. nhecidos no mundo litterario pelos importantes e relevan-

Aberto o parlamento provincial, porem sendo já outro tissimos serviços, prestados ;i historia patria.
os deputado, embora a lei sobre o auxilio. para a impres- Não podiamo ter jllize mais competentes, e por isso
são deste Diccionarib se achasse prompta, houveram tanto aguardamos a SU3 sentença: ,0 nos fo.sc contraria entregaria·
atropellos da parte da mesa, que SÓ á instigações da im- mos :1S chamas os nossos escl'iptos, e se favoravel iriamos,
prensa resolveu-se ella a mandar o authographo á p'residen- assim Ião bem escudados e amparados, expol·o ao puhlico,
e.ia. Passados algulls meze na se~são do mesmo Instituto oe

Finalmente com dacLa de 25 de junho de '1870 subiu o fO de julbo de f870, seu' .mctores leram, Dn Augusta Pre
referido authograpllo, e o SI'. dr. Maia não se fez esperar, sença de Sua Magestade o Imperador, o segllinte parecei'
pois devolveu-o no dia 30, com as razões, que no seguinte que depoi foi aprnvatlo unanimemente.
capitulo apredaremos, julgadas por elle mui valiosa para «A commissão de historia foram presentes varias traballJo~

negar-lhe a sua sancção. ' historicos e geographicos dC\'idos ao illustrado ,Gcio COI"

Embora determille o art. HS do acto addi 'ional, que fos- rcspondente o sr. dr. Cesar Augusto farques, os quaes são
se esse projecto dt) lei apresentado á nova discussão, uão elaborados a proporção qoe vae obtendo os necessario' sub
foi cumprida essa disposição, limitancJ4)-sr. a maioria dos de- sidios, e publicados nos jornaes na cidade de S. Luiz, ca
piltados provinciaes a cortar, sem à menor discus.ão, sem piLai da l)l'ovincia do Maranhão, afim de sl1scitar emenda
sl'iencia e nem consciencia, a verba já descripta no projec- pela di cnssão da critica e depois de bem depurado' foi'mar
to da lei do orçamento para a referida impressão. o Diccionan'o hisfol'ico e geogrnphico ue l1a pro\'incia na-

Tem nós e nem o publico admirou-se d'islo, porque aLaI.
assembléa provincial já n'esse tempo tinha abdicado a facnl- «'a Europa onde a obra de sernclhante genem tem a
dade de pensar: in pirava-se nas palanas do sr. dr, Maia, lIecessaria extracção para cubrir não ó as rlcspezas de sna
não discutia-obedecia .cegamonte, e nem ,e qoer fazia a impressão, t:omo comp('ll~ar o trabalho despendiuo na soa
mais pequena rdlexãf) a I,oda e qualquer medida, por mais c.ompo-ição, afóra a gloria que resulta de taes accommel.
violenta, qoe elle lue impozesse, despindú-se de tudo, até limenttls, cllas se melhoram sobre as suas repeLidas ellir
dos sentimentos de christã, pois qlJe SÓ para satisfazer oS(~j)es, e a critica sizuda e austera serve-lhe de pharól. Enlre
capril:hos do SI'. dr. Maia não duvidou tirar o pão a familia nós a mais sl1perucialleitura entra em ultimo lugar na eS,ca
do dislincLo, di', Francisco Antonio Brandão, Lambem clepu- la das distracções da sociedade brasileira, e a extl'ação da
tado provincial, extinguindo, por desnecessaria e inutil, a maior parte das obras meramente hi toricas e geographica,
c.adeira de physica e cbimica, que elle muito bem regia na é tão dimcil como desanimadora. As clespezas da impre'são,
Casa dos edocallrlos, só porflue o sr, dr. Brandão foi um dos toda estrangeira, excepto e isso mesmo em parte, a mão
signatarios do pmtesto de 014 de janeil'f) ! rIe obra, pezam sobre os bombros do editores com o em·

Inutil o esLudo da cbimica e de pbysica 1 O dizer-se isto pate dos capitaes, sendo qne por via de regra gel'al não silo
só, é o maior estigma, que se póde lançar sobre essa cor- os mesmos editores em sua maxima parte os mais habilita
l)Oração, e sobre esse vice-presidente' dos pelos seus haveres para tae emprezas, e as oadas eco-

Ainda mais: esse aclo foi por meio da fraude e f;)lsiuca- nomias, roubarias ao bolsinho da família, paralysam-se e por
ção da acta da se"são de 25 de junho de '1870, como ain- um dcsapparecem, não deix:lIldo·lhes meios nem animo para
da havemos de 11izer quando tractarmos de llm aparte do novas impressões.
,I'. UI'. !\lartiniano Mendes Pereira. (( As im pois o methado seguido pelo nosso consocio o[e-

Não desanimamos com este procedimento d'assembléa rece duas faces, uma faroravcl ao seu trabalho e outra pre
provincial, que não podia er maior rerez, "isto tirar-nos jodicial ti sens interesses, e vcm a ser él pnblicação prcYía
todos os meios, de que podiamos dispôr para dar a estam- de sua obra em fragmentos, que ao passo qlle abre campo
pa o presente Dicciollan'o, ás di'cussões da critica' jndicio'a lhe diminuirá os Icitore

Lembramo-nos de j{1 terem sido publicados lJO J'aiz e na para a ~ua publicação em volume,
NaCào, no Publicador e Sernanan'o 1I1aranhenses, joroaes «A commissão não entra l1a apreciação historica e geogl'a
da capital, quasi todos os nossos artigos historicos com phica dos artigos do diccionario do sr. dr. Cesar Augost(l
o um de recebermos para elles correcçõ s, ampliações e Marques, não só porque seria necessariô ,)uvir' lambem os
informaçõe , que pedimos con tantemente. _eus collegas da commis'áo de geographia, como porque

Embol'a presumi semos esses artigos jil depurados pela não tem presentes todo os menciôl)ados artigos. Limita-se,
crisól da critica, c.omLudo dirigimo-no' ao Ioslirulo bistori- p is, a pergunta feita pe,lo mesmo senhor, relativamente á
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appl'ovação do plano que aJoptára, e a~ha que clle e lJa- Este acolhimento ao livro, que o autol' con idel'êl\ a apen3 ~

zêa no plano geralmente seguido pelos auctores de obras como um auxiliar para quem emprehendesse escripto de
,le illentiGa natureza, Com taes subsidios concorre o nosso maior monta, revelando o apreço que mereceu o trabalbo
consoeio com os materiaes necessarios para o grande dic- e a confiança em quem o escreveu, foi incentivo para que o
cionario geographico e historico do posso ptliz:, monumento SI'. dr. Cesal', não medindo o sacrificio, procurasse corres·
que mãos mais possantes e talentos mais felizes erglleram ponder a esperança que inspirava.
CID porvir não mui remoto e menos desfavoravel, quando E, desde então, redobrando ue fadigas, colhendo dia por
colherem os frutos das arvores, cujas sementes apenas ago- dia novos dados, alterando, corrigindo, accrescentando o
ra nos é dado confim' ao sólo. que já possuia, revolvendo os archivos, consultando com o

«Como obreiros llo futuro tudo quauto produzimos deve zelo minucioso e intelligente que lbe é notorio, os raros li
sul' bem aceito dos vindouros, pezauas us difficutllades da vros apropriados ao assumpto, pedindo a todos esclareci
actualÍllade,- c a elles, melbol' do que nós, cumpre joeirur o mentos sobre os pontos duvido'3os, para os quaes nem nos
trigo. manuscriptos, nem nos impressos encootrava a necessaria

«A commis ão de história é pois de parecer que n'estes luz, em breve deu ao publico a agradavaInova de que estava
Lermos se responda ao nosso consocio, agradecendo em no- entre mãos o diccionario bistorico da provincia.
me da nossa associação os seus disvelados esforços em prol A publicação nos joroaes lle alguns artigos com o fim de
da geograpbia e historia da patria, e animaudo-o a que não provocar discussões, que fossem de vantagem para a histo
desacoroçõe na sua difficil e laboriosa tarefa, porque someo- ria da provincia, mostrando por outro lado qual era o Ia
te os que na nossa terra dão-se á ellas sabem o quanto é bar quotidiano do sr. dr. Cesar, fazia conceber-se a espe
desanirr~adora e como amargos são os seus fructos. rança de que o seu compr.omis~ó expootaneo seria cum-

«Sala das sessõe do Institl1tl) !Jistorico e geograpbico bra- prido.
sileiro, em 22 de novembro de '1869.-(Assignados)--Joa- Recolbida granue copia de material e dada á mór parte
quim Norberto de Sousa e Silva, Joaquim Maciel de Mace- d'ella a devida feição, mas receioso diante do grande de 
do.-(Conforme)-Cooego padre dr..Joaquim Caetano Fer- pendio que exigia a impressão, petliu o sr. dr. Cesar a as
nande Pinbeiro, -lU secretario.» sembléa proviocial um auxilio, mostrando que se da obr'a

lão exitamos mais um só instante, embora não descoobe- Ibe cabia a gloria, maior era o proveito da provincia.
l:1l~SemOS todas a& difficuldados inberentes ;i uma impres· A primeira é.lssembléa a que se dirigiu, diga-se em louvor
-ão, mormente de obra um pouco "olumosa, e por isso d'ella, promptamente o atteoden e votou a lei, mas, causas
té.llDbero cara: auimamo-oos á publicar o primeiro volume, não desconbecidas interrompenLlo os seus trabalbos, o le
t:omo documento, que exhibiamos ao puhlico, afim d'elle gisladores, que a succederam, julgaram inutil a despeza, e ne-
decidir o pleito entre nós e a assembléa. garam o que já bavia sido concedido.

Entre su tos e receios appareceu elle contendo artigos sob Em sua alta sabedoria entendeu a assembléa que não era
as letras A á F, completamente desamparado, e sem coisa digno do mesquinho auxilio de quatro contos de reis um
alguma, que o. recommendasse e muito de proposito assim !rabalho, que salvava de perda irreparavel documentos d
o fizeluos para mais desembaraçadamente se pronunciar a inestimavel valor para a historia da" pro\'incia !

imprensa. Se a obra é boa, disseram os legisladores, publiqne-a ()
A opinião publica de todo o Imperio por meio lIo jorna- autor que acbará compradores que cubram a é1espeza; se e

lÍ'lno não tardou em manifestar seu pensamento com toda má não terá razão de ser o auxilio que lhe concedermos.
ii frauqueza. Logica sublime e de grande animação para os que de fu-

Permitam-nos pois os nos o;, leitores, tlue aqui registre- turo escreverem sobre as cousas da patria; argumento que
mos c 'c diversos juizos, Gomo prova uão só do grande prova quanto conheciam o povo os que lhe faziam a lei!
apreço, em que os temos, mas t.ambem orno testemunho E quando assim decidiam os nossos il1ustres legislallores,
tle oossa gratidão. não Ibes comprebenuendo o exemplo em que-tão identica.

EII-o : procedia de modo diverso o senado brasileiro, d3udo ex
pontaneamente ao ~lUtor do Atlas do Brasil um premio digno
do monumental trabalbol

LL\-se no Paiz n. H-9. O r. dr. Cesar, perdida a esperança deste auxilio), sem
Maranbão 7 de t1ezembro de .f 870. meios proprio' talvez de aoimasse, ~e do~ que sabiam 0\'3-
Um bom livro.-.lá está impresso o primeiro caderno do 101' da obra não lbe assistisse o con elbo, mõstranoo que

Diccionat'io historico e geographico da provincia do .I1a- devia confiar' no merecimento do seu trabalbo e afolltamen
ral/hão pelo sr. UI'. César Augusto Marque. Cbega esta to apresentaI-o -ao.publico.
parte da importante obra até a letra F e tem 236 pagina. Realmente seria para la limar·se, e collecção de facto -

Quando em 1864- o incauçavel auetor V.este valiosissimo e dados tão preciosos para a historia, topograpbia e eSta
trabalbo publicou o Apontamelltos 1lan1 o rliccionGl'io his- tistiea da provincia ficasse perdida.
forico, {opoJ~'aphico e estalistico do AJaranluio todos, que Felizmente seguiu o seu autor o verdarJdro alvitre, e te-
apreciaram o esforço prúciso para empreza tão aruua, lamen- mo' já á vista a pl'lmeira parte da obra.
taram que não fusse ella completa, que em vez de Aponta- Percorrendo-a, tivemos a mais agradavel impre~'ão da
lO otos não fosse o diccionario hi'lorico da província. rapida leitura dos seus'principaes artigos, e caua vez mais



o clistincLo cavalheiro e prestimoso cidadão, que por va
ria: '·e.zes tem representado n'assemhléa geral esLa provino

'

cia, com applallso de todos e sem r1istincção de partidos, o

Xll
•

admiramo. o grande trabalho e actividade do sr. dr. Ce ar. LG-se DO n. 28:3 do publicador MaJ'anlu!11se d'esse mes-
Destacam-se entrt1 esst's artigos pela' ahunuancia da noticia mo :')1)00, o seguinte artigo, escripto pela babil penna do

e interesse qüe despertam ao leitor os . eguintes: aguarden- erudito e consciencioso SI'. dr. Frederico José Corrêa.
te, alfandega, algodão, arroz, a_sucar, camara mnnil:ipal, «Quando uma obra apparece no grande jury da publici
commercio, correio. escravo, cemiterios, engenheiros, wn- e1ade. toclo tem o direito de rei-a, examinai-a e apreciai-a;
ventos, expedições, o catalogo dos bispo', cuja numeração e se o juizo que d'ahi resulta Ó favora"el e honroso ao seu
o autor alterou, fundado em documentos que [1rovam se ha· auctor, d~ve-se dizel·o com franqueza, pal'a animal-o á pro
ver omittido no outros catalogos o nome do 2° bi po dó duzir nova, [1orque o justo luu"or fui ~empre o melhor es
Maranhão, de modo que o actual é o n° e [Ião o 1.6° corno limulo e recompensa aos que trabalham pela gloria e desejo
foi preconisado, e muitos outros, como estes, digno de toda de erem uteis.
attenção. N'este ca'o está o D?'criOlllll'io ltisfor;co·geo!Jraphico tles-

Cbama o sr. dr. Ce'ar O seo diccionario hi~torico e geo- ta pro\'incia pelo sr. dr. Ces<.lr Augusto Marque. ue qne
graphico; podia accrescenLar e es(af'isfico, que o é nos seus elle já nos deu a primeira parte, até a letra F.
principaes arLigos. B e ta Iltillis~ima obra a segunda eelieçlío da que clle pu-

O sr. dr. Cesar por este trabalho adqoirin incontesLarel blicou em 1864 com o modesto titulo de AlJO 11 la III enfos para
direito á gratidão da provincia. Não é isLo bastante. Cum- o IhcriOl1a1'io historico, qeo,g1'(T'phico, topo,ljIl7.phico e esta·
pre que a obra não fique inêompleta; que pelo conhecimen- fisfico da lJ1'ovincüt do Maranhão, e que o tornou canhe
to da parte já d3rla á e:,tampa não tenhamos de sentir ain- cido enmo um L1us lidadores do progres o, que o insigne
da m'ais a sua não c.onclusão. Pelletan L~o hem qualitil.:on e pnbli O\l com [) ~elJ famn~o

Não duvidamo', Gremos mesmo, que, alem de algum eles- -le monde mm'clle.
cuido que se noLa no estylo (o que neste caso pouco im- Aincla quc decorrido pouco tempo depois tletõla (Jrimoira
porta), se encontrem erros e imperfeições. Mas como n'esta publicação, o sell laborioso nuctor enriquece I a segunrla
mnteria se os podel'ia evitar? com Lão grande copia d accre centamentos e novas mnte-

Qóem souber avaliar as ditIÍculdades com que lotou o an- rins, sobretudo no que respeita á historia e à e:tati.'tica,
tor, em vez ue notar esses defeito, admirará como elle POll- qlle lhe foi pret;!so allgmcntar-Ihe o formalJ)'
de conseguir tanto. Raras obra pos uimos nó ne~te genero. Da que coniJe-

Não recommendamos este livro' apena: noticiamos o eu eemos, é esta sem duvida llma da melbores; e se consi-
appar'eGimento tão desejado: durarmos qiJe ° sen anctor tudo isto fez, Gulligiu e puhli·

Quem o ler verá que nTIo dissemos UITla palavra de mai.E- cou, á cusLiJ d improbo trabalho e sacrificio:" não se pode
elogiando-o. deixar de admirar-lhe o esforço, constancia e pat:,icncia.

~~-~~~ Na publicação cresta interessante obra fiá-se uma nu~pi-

It do talentuso e i1lost.rado sr. senatlor Nune;:; Gonsatves ciosa coincirlencia com o espirito de rno,'imcoLo que come-
a seguinto corta: ca à appareccr, u de que todos os maranhenses se acham

111m, SI'. dr. Ce:iar Aogn Lo Marques.-,Rocebi o exemplar possuidos para tirar esta bel la· pro,'iocia do estudo de aba
tio" seu IJicciolla'l'io Itislor'ico e. geog1'Clpldco, com que ". s. Limento cm que se acha, tendo ella aliás tão varias o solido
e dignou ue brindar-me, e apresso-me em manifestar-lhe elcmentos par'ií ser uma da mais [1l'osperas e florescentes,

os meus mais 1 rofundos agl'.adecimenLos não só por CS,C quer se allenda :i sua riqueza agrícola, fluer t'r pecuaria de
acto de consideração com que muito me penhorou, sen~() todo o genp.l'o.
pel'U' benevolas c muito. ob equiosilR expl'es:'ies úe que o Os que ler~n C'.om Ilpru eitamento o lnlhallJO do SI'. dr.
fez' acompanhar. • C~sar l\!arqul's h:ío ele achar n'elle nãl) ó agrad:lrel e jl).-

Vou lêr c.om todo o interesse e aLLelJ~ãu oS'e [Jroducto trllcti\"a leitul':l, como toelas as nolicias que podem 'ncami
de sen espirito illll'trado e prescrutador, e de sua iIJcansa- l1har ;í estudar a causas do nosso atraso e l1ecadenc.ia, com
"el applicação e trabalho, cabendo-me desde já viq sali fa- parando-se a pa ada prosperidade com o estadu de elefi·
ção em dirigir-lhe as minhas mais cordiaes felicitarões pelo nhamento em que se at:ham toda as fontes de riqueza pn
impol'lanlis~imo seniço, qllC acaba de prestar ás leUras pa- blica d'outr'ora, e admirar:] emfim toclo esse tlJe ouro vir
tria , e á nossa provincia, que e'ton certo oã' ret:IJsar:.\ um gem que encerra o nome Manmhllo, só ele nós brasileiros
tributo de rcconhecimento e de admiração ;\ um dos seus desC'.onhccido e ele apreciado.
mai di tinctos filhos, que, illustrando o seu nome, procu- Comprimentamos pai' ao 1'. dr. Cesar &Torqnes pi>la pu
ra tambem elevai-a ao maior gráu d explendor, justificando lllicação da slla excellente obra; e !';e alguma coisa pode \"a·
a sim o. superiores credilos, que ":le ella conquistando en- 1'1' para :1Oi01al-o á proseguir na carreira que "ão glorio a
tre as l1uLl'as pro\"incias do imperio pOI' , uas producções mente encet.ou o nosso fraco lo! receba-o .que nós lhe of·
Iitlerarias. ferecemos com a conscieocia ele cumprir um de"el' de jos·

ApToreito n occasião [1al'a rODorar os "otos ele subido tiça, que nos é g,rato.-l\faranhão, '19 de dezembro ele 1870.
apreço e estima com que sOll-Do v. s.-aLt.O respeitador' -Frederico Jose Corl'êa.»
am.O e cr.u-AMonio iltlarcellino N1.tnes GUll!Jalre'.-S. c. ~~ ..---~
H de dezembro de .J 870.
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cOloocllsidoro JanseIl Pereira, em '1/J, de dezembro de 18iO dos nossos arcbivos, talvm; pela con"icção geralmente espa
disse-nos: IlJada de que nada possuiam de importante, de\'endo antes_

«Agradeço-lhe, como maranhense, o livro, com que enri- prot:urar-se no archiro do conselho ultramarino o que enlre
qlJeceu a nossa patria, e dou-lhe paraf)ens por ter le\'ado a nós faltava,
elfeito, apezar d:J ilJjustÍ\ía d'as embléa pro\'incial e de ou- Em i 851- entrei a examinar o archi\"o da secretaria do go~

1I'3~ ditliculdade , a publicação do seu Diccionario, cujo meri· '"erno,
lo não póde ser úesconlJecido pOl' pessoa alguma, pois na Verifiquei logo que, começ:Jnelo os livros de registro da
r~alidade foi um sen'iço importante, que prestoll ;'1 nossa secretaria com o gover:~a ele Gonçalo Pereira Lobato e Sousa
pl'o"incia,ll os outro.s lirros deviam existir no Pará, pélra onde Francis-

~~~~ co Xavier de Mendonça Furtado mudára a séde do Estado,
{11m, amigo c sr, til'. Cesar Augusto jfarques.--Fiao de continuando a resiúencia dos cap'itães-generaes até a sepa

posse da primeira parte u9 sen IJiccio71ario historico-geo- ração das duas capitanias em Estado independentes,
!/raphico da pro\'incia do Maranhão, Trouxe-m'a ó seu filho . Andam, portanto, muitos papeis, qL1e interessam :l histo-
_\t1gu:>to. ria d'esta provincia repartidos pela secretaria do goveroo

Agl'adeço-lIle o Ii\TO, ,e ti elle a \'isita,. llo Pará, conselho ul!ramarino e Torre 1.10 Tombo e até pela
Percorri com avidez as pagiGas impressas, fl'llclo de la- ecretaria d'estado dos negocias do imperio, onde param

Dor in~ê1no, e iO\'e,tigações constantes. livros pertencentes á no 5a camara municival.
0- \'indouros, m:Jis comrcleoles que nó , farão jlJ:'tiça in· Sempre suppuz que o nosso Li5boa, tendo tanto á mão

[eira ao servi~o, que V. presla, informanl.1o-nos do que mui- tão ricos imateriaes, nos dês e uma historia complela c minu
t03 ignoram, e raro:; sabem mal. ciosa, como fôra de desejar-se na falta àe chronicas, que de

O desejo d,n conhcccr a IIi toria ela pro\'incia nasceu em 'Ieitem pela enomeração uos factos ainda os de pequena mon-
milfl no correr do :Iflno ele 1854. la, que são pará a bi loria, como para os edificios, os aticer-

Queixa ilntiga era no ~li:il'anhão lJ pou'o que se havia feito ces, que se escondem na terra.
f'1ll I'claç50 á e te a 'sDmpto, A morte interrompeu os seus traIJalbos, lC\"ando para o

aOs Aonae: de Berredo» c o «Compelldio Hi-storico de tumulo copia de eonhecimcntos e grande instrocção adque-
Gayoso», era o qlle haria, rida no silencio do gabinete, na pratica dos homens e na

Não fallo na "Parandllba" qUI; nunca fõra impressa, Por experjencia :Jmarga das snas miserias.
tal forma ffiol1opolisauo andara eS'e maouscripto, que nunca Pelo que me diz· respeito, outros clJiuados levaram-me a
IOflrei pôr-lhe os olhos cm cima! abandonar o estudo, que encelára eom animo de inslruir-

Os que tinlwITI a forluna de p06snir uma copia, o que me.
soube muito em segredo, nem se quer llelxa\'am suspeitai-o! Felizmente para mim e para os que pensam do mesmo
,'uppuz, e commigo outros. qu ha\'ia ali muito que apren- modo, appareçêra o «Almanak de Lembranças Brasileiras»
der' desillulli-mc depoi~ qD eonrer-amo. Bcm magro era que devia prender «os ApontameLJtos» e finalmente o tlDic-
o thesoul'o da ,Sybilla d'e se tempo! . cionario hi torico e geogravhicoll que se dere maio á pre

Não tire pois para, ati -fazol' a minha curiosidade senão sel'vanra -e dilig ncia do ~eD auctor, que a e timulo alheio,
a, doas obras citadas, I "Seja bem vindo I Felicito-o, doutor,

Na primeira, o empolado BelTedo cbega até o anno, em O elogio ela sua obra está mesmo o'ella, E qDe melhor?
lIuc tomou po:> e do governo; na egooda, Gayoso, .pouco ou Ao alcaoce de toda a intelligencia, todo 05 que a 113-
llada adianta, trancados uomo andarllm ii esse tempo os pa- rem poJem er juize::, e certo que a leram os que desejam
pei~ publico~, a n~o ser obre a l::troul'a nascente da capitania' iU2Lroil'- e na- cousas ue casa,

~ntretaoto, de Bi:ll'redo ao' nO::>50' dias qffilnto aconte- Não de anime! Se lbe fallecem meios p:lra a impres ão,
imentos digno do nOS!iO e tudo e metlilação! peça-os á nossa as embléa iegi lativa provindal, que, com-

Entre 0utro de somenos imporlaneia h'oo·\'eram e te.: po._la de moços di'lincto c talento os, não deixará de at-
A liberdade do" inclios que fez-se então eIiectiya, sub is- tendei-c) e sirva a parte impre~ a da obra como de doCll

lindo ainda u S I'viço pl'C tlldo aos dizi01eil'os e a p,lI-ticula- mentI) ii petição.-Seu amigo obl'igado.-l\laranl1ão, 20 de
re , que lhe n30 pagaram OE salaria devidos, fonte de coo- l.1ezembro de 18íO.-Lui.:; Antonio l iei1'a da Silva. .
linl1adllS queixas intrigas e de ordens, corno nas pa sadas Actual senador do imperio, ca\'albcil'o muito di lincto
eras jú o havia sido a 1'eJ}artiçtro, que d'elles se fazia: pelo seu talento, illostração, bons ser\'iços,e pelas tl'adicçõe

A conversão ela mi sõcs em rilla e lugares, dando-se- de muitas virtudes de sua e limavel e bonrada familia, em
lhes os nomes Pol'tugl1eze" (jue conservam a mais antiga,; ujo seio se conta seu \'ener::!odo pae o senador e conselbei-

O estabelecimento da companhia do cOnimerrio, quc, ,e 1'0 Joaquim Vieira -da Silva e Sousa.
na phra, c do francez RatLon, em ontras capitania pro"ocoD "_~W ~

l1elapicJaeões por partH cios al1mini lradore~, nesta deu bons O intelligente, c e:;ludioso lilterato e poeta o I', Joaquim
,rl'llCtos, e creOll n prosperidade de que ainda goza. de Sousa Andrade, em ,-e'po ta a uma carta DOS a, qne neom·

E, finalmente, a prisão e xpul ão cio je Dita l em vir- panholl o -1° vol. do Dicciomlrio, escreveu-nos e, tas linhas
tuue de ordens ~ecretas expedidas de Lisboa e :l sllbse- com que muito no~ Capli\·ou.
quente venda dos respecliYos bens. . migo dr, Ce ar,-A mDsa, que não me teem leio seu

,\dmira\'a-rne que ningllerr. e houve se pado-ao estudo e enfeiliÇjl,do, como julg:l, a mim, que de lia muito' rompi



Pará.

Piauhy.

Ceará.

~IV

em divorcio com semelbantes loucas, siío ellas propl'ias, que llotão-lhe êllgumas lacunas, l:omo por ahi já tenho visto fa
em horas lucidas o applaudem em nome das letras, em nome zer, alem da resposta que para isso a~tecipa o autor na in
tia provincia agradecem-lhe o livro, c affiançam-Ibe que não troduc.cão da obra, lembro-Ibes qUfl exigil' pel'feitas e com.
é elle alguma coisa má, na frase modesta do distincto au- pretas as ouras quando saem das mãos tios seus anctores,
toro seria exigir que fossem os bomens infalliveis, e uma 'tez

Ao contrario, ê o resultado bom de generosos esforços que até agora não gozam elles deste fôro, Llevemos agrade.
da culta intelligencia em trabalbar incessante, e a satisfação ceI' a quem com grandeza d'alma. como o faz o dr. Cesal'
de bem alcançados triumphos. Marque~, affadiga-se constantemente em trabalhar por uti

Não lhe importe a mentirosa indifferença, e nem tão só lisar o publico.
do futuro espere a justiça: o presente lha fará, elle já sa
be fazei-a, já sabe dar a Cesar o que é de Cesar.

Sob varias formas recommenda-se o seu Diccionario como Lê-se no A.migo do Poro.
O predoso resumo dos conhedmentos topographicos da pro- B1'bliogruphia.-- Da acreditada oakina typogl'apbica de
vincia, da interessante bistoria das aldeias, que se tornaram Frias, na Leipsicb brasileira, acaba de sahir a luz o pri
cidades, e de tanta util noticia, que deixa o pó dos archi- meiro volume da obra muito importante: Oicciona·rio !tis
\'os para vir às immorredoras paginas de um livro a ser ins- toríco-geogt'apht'co ela provlncia cio D/aranhão pelo dr. Ce-
trncção e luz. 'sal' Augnsto Marques.

É-Ibe em geral boa a dicC.ão, uni:;ona e de boa fé, anima- . Se foramos George Peabody 011 Ulridl Fugger teriamo
do o colorido descriptivo. de comprar a primeira el)icção d'essa obra, para gratuita-

O Diccionario porem ficaria mais completo com a origem mente ç1istribuil-a com profu -ão.
dos nomes proprios dos lugares: com a. significação dos vo- Quizeramos, sobretudo. que causasse viva impressão na
cabulos tupis e sua traducção em vulgar, e por fim se a memoria do PO\'O-O l:uriosissimo artigo ArapalJahy (canal)
('ar la da provinC'ia lhe fôr a ultima pagina, ainda que haja do talentoso e infatigaval historiádor-geographico, qne emais
dO' de elevar-Ibe o preço.-Aeeite a sincera estima do seu uma gloria dessa-a todos o' re -peitos-ubelTima )1rovin
amigo e sempre obrigado-Joaquim de Sousa Andrade.- cia uo Maranhão.
S. c. 9 de dezembro ele ·1870.

O distincto mlldico e IiLterato mararihense o dr. Antonio O distinclo litterato e mcLlico paraellse Llr. Francisco da
Henriqne Leal escreVeU-DOS o seguinte: Silva Castro, auctor de importantes trabalhos litteral'ios,

Lisboa 26 de maio de I8i I, que lhe tem grangeado varias contlecorações e:~rangeiras,

Já tive o prazer de terminélr a leitura do "O volume tio escrevendo a um amigo disse o seguinte obre esta obra.
seu Diccionario, que no seu genero é bastante curioso, e «Agrad~ço muito o importante mimo, que me fez do Dia
contem grande copia de noticias, revelando em seu auetor cionario hislorico geogt'aphico do ,~J{(rallhào pelo dr. Ce
muito amol' pelas coisas paU'ias, trabalho aturado e pacien- sal' Augl1sto Marques, qne na verdade obteve brilhante tri
te, e infatigavel zelo em desentranhar tantas 11oJticias, escon- umpho dando ~i luz da publicidade o seu t o volume.
tlidas nas secrelarias e cartorias d'essa cidade. Pelo que tenlJo lido reconheço. que é um trabalho littera-

Será pena que o não leve ao cabo por falta de concorren- rio ardno, completo, o que bastante honra o talento do seu
cia do publico, e de auxilio tia nossa assembléa provincial, incansavel autor.
lllas tenho que essa corporação se não recusará a tão lou- É obra, que devem pos:mir todo' os bon~ filbos do Ma
vavel protecção, não flcanLlo por iilSO perdido esse traba- ranhão; no entanto lamento a indilJerença por parte dos
lho, em que V. tem consumido o melhol' dos seus annos. poderes publicos da provincia ü vista do interesse, que ella

~ inspira, e da utjlidaLle, qlle cJ'clla resul!,],»
Lê-se no Paiz n. 37 de ·15 de março de 18i1. .
Correspondencia particular. Caxias;) do dito mez e anno. ,
Dicciollart'o geographico.-Grande sandice seria de certo É tio erudito sr. senatlor Pompeu a seguinte c.1I'Ia:

a minha, se, baldo de authoridade, pretendesse mettel'-me -Fortaleza 3t de janeiro tle 18iL-Amigo e sr. Tire o
em riste com as pessoas habilitadas, que fallando sobre a prazer de receber o ~eu favor de H, deste mez, a que a
importancia e transcendencia desta obra, hão tributado ao seu companboll o .. o volume do interc' 'alJte !Jiccio77ariú da
auctor merecidos elogios; no entanto como se digllOU elle lJrovillcia do l}Jaranhão,
lembrar-se do meu obscuro nome para ofi'erecer-me om Muito lbe agradeço mais esta prova de estima e ao me-o
exemplar da sua obra, consintam·me que usando deste meio mo tempo felicito ao dr. Casal' Marques por essa importan- ,
para testemunhar o meu sinc,ero agradecimento. mistore te producção, com que dotou a sua provincia c ao Brasil,
tambem minbas "ozes com as dos que cada dia lhe vão diri· de um trabalho litterario tão util quanto agradareI.
gindo felicitações. Comprel1enclo e avalio quanto tal obra ao auetor terá cos-

Todos os que são amantes das cOllsas da patria não dei- tado de penas, Lle5gostos e de [JeZas. mas o que co não
xaram certamente de proclamar a importancia deste diccio- conta va e me suprehendeu foi, _que;) assembléa e o presi
nario, e por conseguinte o relevante serviço que prestou o dente da província desdenhassem auxiliar a publicaçãO, que
seu allctor, assim a litteratura tOmo a pro\'inc~. Aos que alem do merito litterario, não ó sem vantélgem ;í arlrninistl'a-

.'
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ção publica, e até aos legisladores pro\'inGÍaes pela copia de O illnstl'ado, erudito e talentoso I', dr. Francisco Manoei
noticias, informaç.ões, e dados estatísticos, que fornece, dis- Raposo d'Almeida, a quem muito devem as lettras, eSCft~

pensando o fastidioso e insano trabalho, de obtel-os aliunde \'endo-nos de Goianna em 23 de fevereiro de 487·' dis-
nos archivos [}nblicos. ' se-oos o seguinte.

Em vez de repellir obras d'e 'la ordem entendo, que o «Quando incitado pelo merecidos elogios, que lia no
porleres publicas deviam animar, proteger, e ajudar quer for- jornalismo á respeito do seu Diccionan'o, eu anciava por
necendo dados officiCles pilra sua composição, quer subven- 1m el-o ás mãos, fui agradavelmente surprehendido pelo
Oão peccllniaria para a pulJlicilÇão, porque o'este caso não seu precioso favor de 12 de dezembro, que apenas me foi
se trata de um fClvol' pessoal ou animação simplesmente ús entregue ha mui poucos dias.
letras, mas rle um obje(;to ele utilidade publica para o Es- Tanta mais grata me foi esta sua finesa, qllanto era a con-
tado. vicção, em que estava de que já tinha morrido para as tra-

Estou con\'encirlo, qU'e ainda a assembléa recon iderando dieções e relações litterariils; mas fico agora conhecendo e
a matel'ia, far~l ju tiça ao merito e ntilidilde da obra, e n'5o co~ indelevel gratidão, que v. s. á uma robusta, ten.az, e
consentirá que se perca tão afanoso trabalho. De V. S. ilmi- illustrada intelligencia reune um magnanimo coração. -
go venerador' e eríac10.-Thomaõ Pom.}JeÍl de . ousa B1'a- Mil agradecimentos pelo seu mimo, e parabens sem fim
Gil. pelo triumpho iofallivel, que acaha de obter. Devorei e de-

• pois saboriei com vivo intel'esse o primeiro fascículo do
sen importante Diccionario: é obra de follego, de recta

TI'ec1lO de lima c:nta do dr. João Capri tano BanLleira de consciencia, de muita tenacidade ele vontade, e de nunca
Mello Filho, erudito e illuslrado proFessor (;;)tbedratico da assi:Ís louvada detlícação.
fUCllILl:lde de Sciencias sociaes e jnridicas do [{ecife. Por experiencia sei o que são obras d'esta naturesa: para

«Agradecendo cordialmente o precioso mimo do Diccio- fazer.-se alguma COiSil em historia do Brazil, é pl'eciso ser
nario hislo1'Íco e {jeo,graphico do Jlaranhào, com que me ao mesmo tempo cavaqueira, servente, official e arcbiteclo;
brindou, dou parabens i:Í minba fortuna por se me orrerecer tuclo está por Fazer, porque entre nós o maximo, o llnico
mai uma occasião de admirar e apreciar il illustração e a empenbo é eleições e um sobe e desce misera\'el, que qnasi
inl'eja\'el perseverauça do dr. Cesar Augusto Marques no oos leva a condição politi(;J de botucudos e cahetés.
estudo da hi toria e cousas d'essa provincia, que já muito A\'alio o seu escripto á \'ista d'este quadro repelente e
deve á elle por antros traiJallJos itleoticos. desanimador, e poucos, como eu, darão o devido valor a

Faço votos para que elle seja feliz no re ultado dos sa- elle, por que mui poucos dos nossos homens de leUras se
crificios e esForços, que empregou para essa publicação, dão ao labor improbo e ingrato do estndo da historia naci
que, e tau certo. merecel'~ o apreço de todos que prezam onill. Toda a actividade intellectual do Brazil é de\'orada por
o talento e o amor do e tudo.-Hecife, 28 de fe"erciro esse Saturno, que e cbama jornalismo politico,
de 1871.» O sen artigo sobre Bispus é magistral. p

o íntelligclJte sr. dr. Franklin Tavoril, muito conhecido «Pel'Oílmbuco, 16 de janeiro de 18] I.-Recebi e tenho
na republica da. [eltras pai' seus escriptos, e ll'ltimamente lido uma gran1le parte do Diccionario do dr. Ce ar Augu ,
pela 2a edicção do lndios do Jagual'ibe (historia do secn- to Marques, qUi) v. s. me enviou.
lo XVII), escrevendo a nm seu (;ollega, advogado n'e ta «Infelizmente sen ilutor não ba de tirar lucm algum de
cidade, di' e o seguinte: tanto trab:llbo. pois em nos o paíz são pouco os homens,

«Recebi o Diccionario do dr, Ce :lI' Mílrques, e sinto tel' que dão a[HeçO á historia 'patria, ou melhor its letras.
me chegado [\ mãos n'estes ultimas dias, a não ser o que, «Qu'e trabalho te\'e elle para recolher tilntos dados e do-
poderia levar-lhe jã o que a leitura d:l obra iu pirou-me, e cumeotos I
agora mesmo ncabo do entregar ao .To é ele Vasconcello «Permitla Deos não faltar ao dr. Cesar com a coragem
paril er publiciloo no Jornal elo Recife. necessaria para lenr ilO cabo o rele\'antissimo serviço, que

aO Dircionario é 01 timo traballJo, o que não admira, está fazendo ao 'eu paiz, e com especialidade á ua provin-
vindo, como vem, de tão boa fonte, cia.

«Fiquei com elle muito atisFeito porque, de mais a mais, «Quando se encontrar com elle, felicite-o pai' mim, e
csta"a cu precisando de um li\TO íl sim methodico e circums- muito de coração,-José de VasconceLlos.»
tanciado sobl'e as consas do MaranlJão, cuja historia os meu O tredlO, que se acaba de lêl', é extrahido d urna carta,
inrfios me obrigam a estudar, porque parte dos aconteci· qllO o illustre e incan~a\'el sr. José de Vasconcello dirigia
mentos do 2° \'oll1me so pas a nessa capitania. no intimo d'amisade á um respeifayel negociante d estil pra-

«Estou certo que o til'. Cesar i\lilrqnes lia-de ser Dlnito ça, que no' permittio licença para publicai-o.
festejado por es a eomposição, o permiÚa Deus, que não o Este elogio ainda mais honra este trabalho, por er o sr.
detenham os obstaculos, e que a assembl6a pro\'incial nãCJ Jo. é de Vasconcellos moita competente paril avaliar escrip
lhe rec.U5e os auxilios ofici;]es, pois a obra está muito na tos d'essa ordem, vistu dar-se tambem á ,e_ 'es estudos, e
altura de recebei-os porque os merece, e é sem Quvidtl er autor de 'uma obra, muito apreeiaila, e que e intitula
alguma um exccllente proul1cto da intelligencia do eu <lUC- -«Datas celebres (> (actos notareis ria Historia do Brasil
toro ReciFe, 1G de Janeiro de 1871. iJ desde a· sua de coberta até t, 68. l)
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A lliiJ}iotbeca brasileira acaba de ser en~'iquccida com se chama acçiio do gouerno, é politica de bom aviso, o por
mais nm precioso livro, o primeiro volume do Diceionario ventura aquella ue que hoje mais necessita o nos o paiz,
"isfon'co GeogralJ/u'co ria p'rovinria. do JJaranfzão pelo sr. para a realisação do grande desígnio da reconstrllcção.
dr. Cesar Augu to Marques. É uma joia de grande estima, O volume, a que nos referimo, consla de 236 paginas
que os homens, que se preoccupam wm as cousas de nos- em grande formato, está em geral correcto o nitido. Oe\'e
S3 historia, não teem o direito rle dispensar entre os bon.' a obra completar-se com a publicação dc mais 2 \olumes.
livros de sua 85taote. Fazemos voto~ pára que a procura publica se manifeste

Perlence o autor á pleiade de operarias, que aram os ri- auxiliando a empresa, que é tão digna ú'isso, e tão uispen
cos solos das lettras oataes 'com infatigavel assiduidade e diosa.
prospero proveito para ellas, posto que à custa dos mais Quanto ao exilo Iitlerario para o autor, pareCê-nos po
rudes sacrificios pessoaes. Estes sacrificios, no fim de con- dermos desde já assegurar-lbe farta colheita, que sirva para
tas, com o serem penosissimos, ainda mais plausiveis se adoçar-lbe a agrura das provaçõe curtidas na oulra especic
tornam. porquf~ attestam no paciente a perseverança e a de insano labor.
longanimidade, de que não é capaz enão o devotado, til'· Seus talentos, soas aptidões mais de um vez wmpro\';(-
me e crente, estrenoo e beneOlerito de uma religião. das na c.ultnra da historia, garantem o résultado.

O Diccionario ·do sr. dr. Marques, dando conta e uma Damos-lhe os nossos emboras de todo o cornção.
certa critica de todos os-acontecimentos prato e deutero- Recife, {6 de janeiro de '187L-Fralllcli/l Tavm·a.
coloniaes, que se prendem intima e remotamente á historia (./ofllal do Reeife, n. t3 de '17 de janeiro de {87 1.)
d'essa importante provincia, importante quer sob' o ponto ~~~~

de visla dos creditas de que hoje gosa na republica das let- A impreosa brazileira acaba de sauúar a apparição do
tras. quer sob o do papel, que representou desde {59~, !Jiccionario /úsforico e geograpTliC'o do 111m'aI/flao pelo r,
isto é, desde a epocha da colonisação franceza, não pode dr. Ce ar Augusto MarqlJes.
deixar de olIerecer o mais vivo interesse, e de prestar a O contentamento, com que a Olha de Guttembern se
mais complexa utilidade. apressa a repetir por suas cem boccas a grata nova, bt;1lI

Uma folha do Rio de Janeil'O, annunciando a publicação revela a sofJ'f guidão e o desejo, que tinha a nos a littera
da obra. exprime-se n'estes te:'01OS: «E ta obra descreve os tura, e sobre tudo a nossa historia, de vêr apparecer o sa
rios, os regatos, e riachos da provincia, marca a posjção preciosichlde Iitteraria, qne, alem do seu inesl.ima\'cl valor
geographiea de todas as villas e cidades, conta a fUlluação, intriuseco, reune o pouco vulgar merecimento de ser o
população, inuustria, agricultura, navegação, cllmmercio e a fruclo sasonado e doce de largas escaraçôes, e'forço, iocall
historial de todas as localidades, dá notieia de todos os es: sabilidade e amor ás patrias glorias do seu illustre autol'.
tabelecimentos publicos, quer antigos quel' modernos, nar- Não pos~o esquivar-me ao impulso do meu coração. sem
I'a a biographia do.s governadores, capitães-generaes, e ra~ pre se regosijando com cada conquista, que alcançamos no
pilães-môres que governaram a capitania, dos bispos, das campo das lutas seientificas, e venho por tanto unir ao ex
ordens monasticas, dos seminarios, das justiças, emfim de plendirJo cortejo da imprensa nacional o meu brado de ati
tudo quanto tem relação com a bistoria e a geographia da miração.
piovincia.» Não repare o illllstre autor na insig.niucancia da homeu:!-

Parece flua tratando-se d'uma publicação de tal jaez po- gem, que é muito exígua na \'erdade para a sinceridade e
der-se-IIia presumir com rasão segura ao sr. dr. Cesar Mar- magnitnue da intenção.
-ques o direito de ser cooperado pelos ramos officiaes da O Dicrionan'o hislorico e geographico é por corto uma
-provincia. em I~UjO beneficio tratava de erigir um monumcn- taréfa de tanta importancia e 1ltilidade, quanto arduo e fa-
to de indisputavel merito. IIIosão, que se desvaneceu! digoso o clesempenho, e apesar de tantos lauores, seu an
Lendo-se o prologo tem-se urna idéa do possantes óbices tal' soube aformoseal-o com taes ornatos de interesse, ele
apparecido , ante os quaes todavia não se deixou aco\ardar gancia, verdade, e soveridade historica, que ° torna sumo
o animo dp aoto['. E~tá escripto que o homem de lettra. manente digno do apreço dos cOlllemporaoeos e da admi-.
n'e te paiz tem (le :soffl'er todos estes infortunio~. ração elo:> vindouros.

Sem embargo o sr. dr Marque', inl'atigavel impprterri- Tal é somente o juizo, que cres~l~ artefacto aúmi"a\'el da
to, conflanrl!) no valor intrinseco do seu trabalho, na sua sabia p, fecunua p.ünna do dr. Cesar Marques, nos authori
bella reputação adquirida a preço de nobres identicos a\'an- sa a formal' o seu 1° volume, que tivcmos occasião de vê/'
ços, e esperando muito principalmente do bom senso e pa- e cuja annunciada continuação anciosamente esperamos to
triotismu da opinião, emprebendeu a construcção por si só dos o~ quo nos orgullJamos d'esse pas ;)do grandioso (];I

do otili 'simo erlificio, e' eis já ahi realisada a soa :sccção nossa terra e das riquesas e eX[llendidez ela naturesa ame-
anterior.' rícana.

Diga-so porem ii verdade: o trabalbo executado assim, Por mim-deshordado da divina lu:'., qne illum:oa a fl'On-
graças ao puro esforço individual, é dc \"9101' muito mais te elos genios-cumpro o (lever, que me está prescriplO:
l11eritorio, muito mais glorio:>o, posto qu~ esteja em uso CllJ'\'l)-me unte a omnipotencia do lalento.
auxiliarem os cofres publico taes proc\octos de reconheci- Queira puis o sr. dr, Cesar AIIgl18tO J\'larqlle' acceitar as
da utiliLlade geral. Quanto a nó , porem, eyitar em tudo, felicilações, que, de coração, eu lhe trago e olfereço, e pel'
Se em tuuo fôr di:[Jlm ayel, maximé nas lctlras, isto a que miLt~-mc afionselhar-Ibe qlle não esmoreça, e pro. iga com
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,
affinco na mel'itol'ia taréfa, a que se impoz cheio de abne- das paixões politicas; e o que fica é absonido pela sordi-
gação, que muito virá em'iquecer a Iitteralura do nosso paiz, dez do egoismo dos p~rLidos.

pallido e fraco esboço do que já devia ser, si todos, como D'aqui \'em que, no meio seculo de independencia na
elle, podessem consagrar-se ao sacerdocio das letLras e ao cional, e de autonomia administrativa, não contamos ainda
'lpostolado da sciencia. com um corpo de litLeratura l:ll, e bastante a podermo-nos

Per~ambllco, i9 de janeiro de 1871.-Bellal'mino Cm'- apresentar dignamente no movimento progressivo e inte1-
/leiro, lectual da humanidade.

O ponto de parLida para esLe desideratum seria o estudo
Goianna, da historia pall'ia, porque das paginas reconditas da histo

ria é que resulta a poesia, o romance, o drama, a Lragedia
111m. Sr.-Tenho a particular satisfação de communicar e a epopeia.

a v. s., qne o Instituto Historico d'esta cidade, depois elo Por isso é a opinião inabalavel da vossa commissão, que
exame e parecer de uma commissão especial, considerou a todos os esforçoR, emprehendidos no sentido de desenter
primeira parte do Diccionario hislon'co e geog1"aZJhico do rar uos archivos os materiaes da historia, e decifrai-os, ex
Maratlhão por v. s, composto, corno obra de verdadeiro purgai-os de tradicções erro-neas, e publicaI-os e vulgari
merito Iitterario, e a qualificou como um precidso auxiliar sal-os, são de cerLo taréfas benemeritas, e igualmente be
para a confecção da historia geral do Brazil, e especialmen- nemeritas as associações e os individuas, que arcam com
te para a de sua provincia. tão difficil emp"eza. -.

Outro sIm deliberou o InsLiLuto que por meu intermedio O nosso iIlustrado consocio, o dr. Cesar AugusLo Marques,
se significasse a v. s. os votos, que todos fazemos para que é no parecer da commissão um verdadeiro benemerito da
possa levar-se ao cabo urna empresa tão proficua e me- litteratura brasileira, porque emprehendeu uma d'estas ta
ritoria, como é o Dicciona1"io histol'l'cO e geographico do réfas difficeis; e ainda bem que teve a felicidade de attin
Maranhão, e que é uma dupla honra tauto para v. s. como gir á perfeição, quanto, é possivel attingir a perfeição em
para essa provincia de tão gloriosas tradições, e tão recom- escriptos de tal natureza.
menda\el nos tempo~ modernos pelos bomens distinetos, Um diccionario, seja elle sobl'e que assumpto fór, é obra
que Lem produzido. anLes pará uma corporação de sabias, do que para os re-

Estes sentimentos de justo e merecido apreço significou- cnrsos inLellectnaes de um só individuo, por mais vastQs e
os o ln tituto, deliberando que fosse v. s. condecorado com àiversos, que elle os possua. Ha ahi topicos especiaes, que
o titulo de socio bonorario do fnstituLo Historico de Goi- natLlralmente escapam a uma só aLtenção e reflexão; a col-
anna. laboração é portanlo indispensavel.

Em comprimento .1 solemne deliberação do Instituto, te- Mas, no estado de atonia litteraria, em que o exclusÍ';is-
nho a honra de remeLter a v. s. o respectivo diplom:l. mo dos partidos tem involvido as intelligencias anspiciosas,

Sirva elle como de simbolo para'um dia seus esperanço- do despreso, em que são tidos os talentos por um positi
sos filho;:, sanerem, q~e se pai' ventura houve no Maranhão vismo estel'elisador, o espirita de associação litteraria é nullo
um vice-presidente, e Ullla assembléa, que não apreciaram entre nós; e a iniciativa individual, se por venttJra se arroja
um trabalho, que a seu pae cusLou tant:lS fadigas, hoU\'e na a querer romper com os obstaculos, tem de recuar diante
cidade de Goianna uma corporação litteraria, que esponta- d'elles. É preciso um soberano esforço de vontade para
Deamente lhe fez justiça, e o condecorou com o uuico ga- arcar com a fatalidade, que parece per~seguir, aspbixiar e
lardão, que esLava ao seu alcance, esle é, o respeiLo, a con- neutralisar os commetlimentos litteral'ios.
5ideração, e a eslima. Ao nosso illustre consocio não faltaram os obstaculos,

Pela minha parte, üno mais uma vez os meus voLos aos nem deixou de Ibe apparecer, logo no principio do cami-
Jo II1~tiLULO. nho o tetrico pbantasn1a dessa fatalidade, que peza sobre

Deos guarde a v. s.-Goianna 2'1 de !'Paio de '187'1.- as aspirações liLterarias: mas tambem não faltou ao seu ca
111m. sr. dr. Cesar Augusto Marques.-O secreLario, ioa- racLer, nobremente ousado, a necessaria abnegação e tena
quim Raphael de iJlames iuniol'. cidade de von'tade para debellar os obstaculo e romper

PARECER.--Srs. A vossa commissão, encarregada de exa· com a fatalidade, e caminbar tlesassombrado.
minar a obra do nosso illustrado consocio o dr. Cesar Au- É sabido como entre nós se lucta com soberanas diíllcul
gusto l\Iarques, intitulada Diccionario hislorica e geo,gmphi- dades para a publicação de qm escripto, propriamente Jil
co do lJravillcia' do iJla1'al1hàa, \'em hoje apresentar-vos o terario. O desventurado escriptor, quasi sempre nascido na
resultado de seos trabalhos, e submeLter o seu ao \'osso clílsse dos menos favorecidos da fortuna, ou tem de esque
parecer. ceI' o seu escripto até perder-se, ou ha de mendigar, eomo

E com tanto mais satisfação cumpore a commissão o \'os- um donato franciscano, a esmola de uma subscripção, que
50 mandato, quanto é sua convicção, que a JitLeratura bra- snpra as fabulosas despezas da impressão. Raro é oescrip
zileira ganhou na obra do nosso consoeio um precioso sub- tor entre nós, que dépois de \exado com a impressão ty
5idio para o progresso dos estudos bisLoricos, aliás tão ne- pographica, não fica pessoalmente compromettido, e arrui-
gligenciados entre nós. - nado em seus modesLos haveres. '

A pujante seÍ' a intellecLual, que distingue e caracterisa a O dr, Cesar Augusto Ma,'ques tendo a consciencia de ha-
mocidade brásileira, quasi toda ~ crestada pelo rescaldo ver, por esforços proprios, escripto um livro de preciosos

Dlcc. Vl. 1,-72
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auxiliares para o estudos historicos da sua provincia naLlll, tituto condecore ao mesmo nosso consocio correspondente
e mesmo um auxiliar rle estatistica para a arlministração pI}- com ° diploma de socio honorarió.
blica, pediu a respectiva assemblé:! provincial lhe tomasse Goianoa, -18 ele-maio de 18?L-F. lU. Raposo (['Almei·
duzentos f3xemplares por subscripção, como qualquer outro da, rela.tor,- Vigario Antonio Dias da Costa-J. T. de
subscriptor particular. ~lello Barreto-IJf. F. do l\ ascimento Sob1'e~ra-J. Ru-

A assembléa annuiu; mas um tal sr. Maill, um destes re- phael de J.ltJello Jullior.
mendos vice-présidenciae , que quasi sempre mostram o N. D.-Foi impresso no Mercantil de Goiann3, jornal
que são, .e o par" f]ne prestam, não sanccionou a lei, por- commercial, litter:lrio tl noticioso n. 4·4-, lr. 2·[ de maio ria
que a tanto não chegava o alüance de seu talbnto adminis- 1871. .
trativo! Apropria :l.sembléa pouco se importou em fazer
valer a sua primeira rlelibernção; e a lei foi de ule1'O arl 'u-
mul'um. .Jllizo do exUlo r. dr. FrarJklill Americ0 de Mt'nezes 00-

.Um outro qU:Jlqner esmoreceria diante de tão inesperalla ria um dos mais illl.lstrauos presidente-, que tem lido o
decep~~ão, mas o no o illustre consocio appellou para os M~ranhão.

sens comprovincianos, que não eram nem vi ces-presidentes, ((Sou incompetente, cOliheço, para jnlgar o sel trabalho:
nem deputados provinciaes; e Felizmente appareceu em ni- t::lmanha porem é a importanci;], que elle possue, que não
tida edição, corno hoje se fazem n'aquella provincia, o [Jri- posso deixar de e tiOlal-o na mais alta conta. Como sabe,
meiro fasciculo do Diccionario Historico e Geograpbico do ainda são r;]ri simos entre nós os escriptos llistoricos, e pOI'

Maranhão. O livro tem mais de duzentas paginas, é em for- mais esta razão devemos prezar e applaudir o SI~U Diccio
mato de folio e a doas colnmnas e contem apenas os arti- nario. O 1;]ranuão merec.ia sem duyida uma chorographia.
gos da lettra A á lettra F. e a sua obra a t.raçon, conciliando com a fideliJade lia nar-

A capacidade liLteraria do nosso illustrado consocio já ração a elegancia e clareza cio estria. li

estava preconisada por outros muitos e dirersos escripto
de stta nota\'el dedicação; mas incontestavelmente é este Lê- e no f)iario da. lJahia de 4 de maio.
Dic,;ionar.io o seu primeiro titulo ele gloria litteraria e pa- Foi-nos orrerecido pelo sr. dr. Cesar Augusto Marques
triotica. o 1° rolume (A-I") de seu-Diccionnrio Historico-Geogrn-

Ahi se reconhece o im[lrobo e assiduo t)'abalbo de mni· [lhico ela provincia cio Maranhão.
tos annos:. ahi se observa llm espirita prescrntador e incan- Compõe-se de um volume i'7-(olio ele. 233 paginas.
savel, urna critica bistorica de mnita rectidão, um juizo imo A presente obra, qne seu autor no prologo declara mo-
parcial e atilado; e sobre tuclo llma invejarei clareza de destamp.nte- Jponlamen'os para wn Diccio:1ario, é a me
exposição. Ihor collecção de conhecimentos historicos, geographicos,

E não é somente na materias historic:as e geograpbicns, topographicos e estatisticos, que se poJaria desejar, aUen
que se mostra a proficieocia do nosso illu '(rado consocin: ta a uifflculdade de obter esclllrecimentos sobre tantos e \'a
na estatística e na economia politica apresenta as mais sans riados ramos.
theorias, e tira conr.lllsões as mais razoaveis. Mais digno ele 10ll'or se torna ainda o sr. dr. Cesár Au-

Nos artigos AI f;lOdega , e Arapapahy, Arroz, e Assucar, (Tusto Marques pelo zelo com que emprehendeu, depois ue
vê-se rl'isto uma prova eXbllber;]nte. 130tos esforços, empregados em haver o ca~edal de sen

No artigo A!canlara, e no artigo Bispos mostra o nosso rliccionario, a publicação de obra de tnnto vulto n'um paiz
illustre consocio o grande cabedal que possue de dados em que t.ão pouco se apreciam as lettras.
historicos; e em antros diversos artigos mostra a possi vel Sabemos que por moti vos pai iticos a a'sembléa do Mara
correcção na geographia, na topogl'aphia e na bydrographia, nhão reeu ou um pequeno auxilio para a publicação de uma
ramos esses dilIicientissimos, porq::e não temos ainda map- obra de tanta importaocia para aquella provincia.
pas geraes e parciaes seguros: e não nos será dado tão ce· Felizmente ba espiritos de tempera fina, que sabem re. is
do, porqne em governos eleitoraes como os nessas, não é til' a todas as injustiças para só curar da felicidade de eu
possivel attenc1er-se á .necessidade dôs estudos geoclesicos paiz.
do paiz. Damos no sos sinceros e enthusia ticos emboras ao SI'.

É portanto a commi- ão de pareceI" que o Diccionario UI'. Cesar ~larques.
His'orico-Geofjrapllico da província do AJarallhrw é um ~--~~,

precioso escripto de litteratura hi torica brasileira; e, como É do esmo sr. conselheiro Manoel Pinto de Sousa Danta ,
escripto de immecliilto interesse local, é o primeiro no seu ex-ministro d'agricultura o seguinte parecer.
genera, pelo que se deve orgulhar aqllella civilisada provin- ((O Dia·rio da lJahia noticiou a publicação do seu impor-
cia. tante trabalho, e honl'Ou, como devia, os esforços de V. S.

É mais a commissão de parecer: «Realmente, só muita vontade, muita perseverança, e mui-
10 Que, por intermedio do nosso primeiro secretario, o to amor ás lettras explicam o procedimento de v. s., pois

ln tituto felicite ao nosso consocio, o dr. Cesar Angusto que, infelizmente, no nosso paiz é ainda nulla a protecção,
Marques, pela p'rofeciencia do seu escripto. . por qualquer modo considerada, prestada a quem consagra

2° Qne, em testemunho de consideração, e com0 incen- seu tempo, estudos e intelligencia em trabalbos da ordem
ti\'o para proseguil' em tão ardua e proficua empreza, o 1ns- do seu Diccionan'o, e de outros, todos elles aliás de in

I
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vontestavel merito e de inestimaveis vantagens p:Jra a nossa tes nos archívos publicas, e de diligenciar, á custo de mui
patria. Por tudo isto pois, o serviço que v. s. acaba de pres- tos sacrificios e incommodos. a reunião de inform~ções par
tal', e que promette continuar, mais se- torna digno de lou- ticlllares dos differenies pontos da proYincia: foi, portanto,
vaI' e de reconhecim~niO. D somente depois de insano trabalho, que o autor do Diccio

Ilario hislortco-g('ogralJhico da p?'ovincia do JIilaranhào apre
sentou a nova edíc.Ção da sua obra; e só assim se explica o

Lê-se no Jornal do Commercio.: consideravel melhoramento com que yelO de novo á luz.
Encetou o sr. dr. Cesar Augusto Marqlles a publicação É de esperar que em breve esteja terminada a publica-

de um Diccionario historico-geogmphico da p1'ovincia do ção, e então teremos occasião de dizer mais alguma cousa
lJJaranflão. A julgar pela parte já impressa, que libega a à seu respeito,D
letr3 F, é uma obra importantissima e tal que devemos de- -~~~-~~.

sejar seja brevemente concluída. 'Não poderiamos dizer se Lê-se no Diario do Rio de Janeú'o:
tudo é exacto, nem se ha omissões; inclinamos-nos mesmo «O SI'. elr. Cesar Augusto Marques, já conbecido por seus
a crer que as bnja, já porque seria quasi impossivel evitai-as, infatigaveis esforços em trazer a luz da publicidade suas afa
maxime n'uma primeira tentativa, já porque em alguns ar- nosasinvestigações sobre a bistoria da terTa natal, acaba de
tigo:s, que lemos, ,'arios poutos restam sobre os quaes dese- dotar a provincia do Maranbão com um- Diccio/lario histo
jariamos mais informações. Não tolhe isso, porem, o mere- l'ico-geograph?'co.
cimento da obra, pois que o autor nos dá muitos dados e «Apontar o merito e a utilidade de obras d'esse genero,
Dotidas preciosas, interessantíssimas, e que seriam dirticeis seria ocioso quando reconhecemos todos a urgente necessi
de obter de outra parte. dade de possuir o Imperio uma estatística completa de seus

Encontram-se aqui compiladas muitas noções e factos, recursos e população. Entretanto vai apparecendo ella do
que interessam não só á geograpbia e !:listoria, mas tambem esforço isolado de um ou outro estudioso que, superando
o cOffimercio, a industria e as sciencias naturaes. Compre- difficuldades sem conta, enriquece a litleratura patria com
hende-se a difficuldade que o autor teria em colligir os es- obras de merecimento real como a de que tratamos.
parsos elementos de que compoz a sua obra, e comprehen- «Mais do que outras do Imperio, tem-se avantajaJo a pro-
dê-se tambem a utilidade d'ella. vincia do Maranbão no amor peJas leUras e pelas importan-

Queixa-se o autor de falta de protecção que encontrou tes obras que em nos os dias tem produzido. Á Odorico
nos poderes publicos; entretanto parece-nos realmente que ~endes, Gonçalves Dias e João Francisco Lisboa accrescen
não só este trabalbo é digno de auxilio, mas até que conve- taremos boje o nome do dr. Cesar Augusto Marques.
ria .acoroçoar outros' no mesmo gene1'0 nas diversas.provin- «O seo DLCciona?'io hisfm'ico-geogmphico é um manancial,
cias. Poderiamos assim acabar por ter uma obra preciosa abundante para a historia e a estatistica do Maranhão, onde
relatiya a todo o Imperio. Bem sabemos que effecti\'amente o bi toriador corno o politico encontrará os eleméntos, que
já alguma consa se tem feito neste sentido em outros pon- procura no passa!lo para os recursos e prosperidade dessa
tos do Bras'il; é isto, porem, mais uma razão para animar os parte !lo Imperío.
que se dedicam a tão ar!lua tarefa.' «Adoptando a fórma de diccionario, expõe o distincto es-

Q Diccionario a que no referimos é impresso no i\lara- cri"ptor, em larga e bem redigida "esenha, tudo o que e
nhão. refere a provincia, quer aos seus nucleos ele população. que

elesere\ e por toda:; as pbases porque passaram, aldêa, ca
Lê-se no Dia1'io Olficial: pitania, villa, cidade, historia e estatistica, quer aos seus
«Hecebemos bontem a P parte do Diccional'io histf)'/'ico- eeliUdos e monumentos, uso, costnme, ti riqueza nos reinos

.qeogra1Jh'ico da lH'ouilicia do Uarallhào, pelo dr. Cesal' Au- vegetal ou mineral.
gusto Marqnes: contendo 222 paginas em folio, compreben- «O:> artigos sobre o algodão, a aguardente, o anil, etc.,
de as letras A até F. são de maxima importaocia para aquelles que se occupam

Este importante trabalho, que muito honra seu illustraclo das consas patrias. Nelles faz o historico da cultura e com
autor, não é senão a 2a edição, consideravelmente augmen- mercio desses vegctaes, mostra-lhes a causas ele prosperi
lada e correcta, de oulro por elle publicado em -J86í, sob dade e de decresciiuento e os contraditorios regulam(>.ntos da
o modesto titnlo de Apontamentos para o Dicciol/ario !tis- atra ada e "exatoria administração colonial.
toricoge, o.rJ'1'aphico. e fopog?'a1Jhico estatistico da prouinc(a «Entre as biograpbias dos maranben es dlstinctos e dos
do lJJaranhão, constando de uro volume ele 370 paginas em que occllpam um lugar na sua historia, nôtarernos a dos
oitavo. O espaço de tempo decofl'ido entre a lJUblicações Prelados da Sé ,episcopal desde a- sua creação por Gregorio
foi pelo sr. dr. Iarques empregado em colligir grande co- XI, em que o serviços prestados por e'ses eminentes S3

pia dos dados, informações e esclarecimentos de qne neces· ccrdotes á igreja maranheese são detidamente narraçlos.
sitava, não só para rectificar enganos e el'l'os,. que não po- «Não cabe nos estreitos limites de uma noticia indicarmos
dein deixar ele escapar no:> primeiros ~nsaios de obras se- tudo quanto d~ importancia encerra a preciosa obra do dr.
melbantes, como para reunir no\'os elementos que com ple- Cesar Marques, entretanto não seremos por demais ousado
tassem as noticias dadas ou o babilitassem para fazer desap- dizendo, que nesse genem é o trabalbO' mais perfeito e com
parecer muitas lacunas. Para conseguir esse fim teve o 1'. pleto, que conbecemos nas leUras br3sileiras.lJ
UI'. Marques de compulsar de novo os documentos existen- ~~~~



xx

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1871. estabelecido, e por isso é desnecessario, em abono da im
«Agradeço-lhe cordialmente a importé1nte of:1'erta, que me pressão do Diccionario de que tractamos, dizer outra cousa

fez do Diccionario do dr. Cesar Augusto Marques, obra, que não seja:-é do Maranhão, da oficioa do sr. Frias, que
que ha de ser, quando eompleta, um monumento de gloria foz o bistorico da arte typographica naquolla provioda, dos
para o sen autor, para o Brasil, e especialmente para o de a sua origem até esta data, para apresentar essa Morno.
Maraohão. ria, impressa petas seus prélos, em uma exposição provin-

«Li com todo o cuidado, o vi a copia de conhecimentos vineial
que ali SP, bebe, e reconheci quanto trabalho e faúigas cus- O auctor do Diccionario é o sr. dr. Cesar Augusto Mar
taria a elle tal escl'ipto. Assim a patria lhe 5eja grata !-Dr. ques, medico intelligenle e laborioso, muito conhecido no
Ma.noel Du.arte iJlorei'ra c/'Azevedo.») Maranhão e no Imperio pelos esforços que, lia IOQgos annos,

O dr. Moreirarde Aze"edo é professor de historia antiga emprega a lJem da historia e gcographia d'aquella provin
no collegio de Pedro II, e escriptor d'um Compendio de cia,
historia antiga, do Panomma do lNo de J a.nei'ro, dos Fran- o seu trabalho é incontesta'"elmente de utilidade, e basta
cezes 1/0 Rio de Janei1'o e de mLlitas obras historicas de su- dizei-o para reconhecer-lhe ti importanoia: é nm trabalho de
bido merito. merito, e nesse genero, o 'unico que existe.

~. É uma exposição fiel e sincera dos factos, feita á vista de
É do illustrado e talentoso conego honorario da capella documentos, calma, reflectida, sem com tudo entrar em apre

imperial o I'vd. sr, pflúre Antonio Augusto de Andrade e viações melindrosas, que se tornariam odiosas, pois que 'em
Silva a seguinte apreciação_ quasi todos os pontos se refere a pessoas exi 'tentes ou

((O Diccional'io historico e geogl'apl1ico do Maranhão é um descenúentes dos qu~ já fallecel'am.
padr~o ele gtoria immorredouro para o seu auctor, e um mo· É uma base exce\.lente para mais tarde servir de apoio
numento collos8al de Iitteratura patria: ha o'elle artigos de aos que quizerem escrever i:l historia da proviocia mesmo
acabada perfejção, que enthusiasmam: entre elles a biogra· a philof'ophica.

I pbia do eXlll. SI'. bispo Sarai\'a destaca-se grandemente.» O trabalho actual do sr. dr. Cesar Marques encerra moi-
~ ta materia, e é tão completo quanto poderia faze[-o luclar,-

O emdito maranhense e sabio professor da fscola milHar do, como tem luctado, com todas as di'ficoldarles qne oes
da côrte o dr. Augusto Dias Carneiro, do Rio de Janeiro, te paiz se antepõem ao homem de lettras. A alie resta lima
em clacta de 29 de abril de 187'1 escreveu-nos o seguinte: gloria immensa, a de ter sido capaz de venGer esses obsta-

(( Pelo Sr, ... recebi a parte já publicada do seu Diccio- culos sem desanimar, de 050 ter esmorecido durante esses
nario. Não posso perdoar a elle o ter-me privado por ai· ~nnos de labor que empregou a bem de sua provincia na
gom tempo de noticias suas, assim como do prazer de sa- tal.
boreal' as paginas da sua obra, que ha-de ser apreciada por Solicitou ua assembléa provincial um pequeno auxilio,
quem conhece qnaoto custa entre nós trabalhos d'estes, Não que se tornava necessario para fazer imprimir essa obra,
posso conter-me, quando me lembro que a illustre assem· sem um esforço superior a suas forças proprias'; mais o au
bléa maranhense negou-lhe tão ridicula quantia para o cus- xilio que pedia foi· lhe recusado, apezar das condições de
.teio t'la impressão do seu Diccionflrio embora Ibe reconhe- sua, petição, e viu-se na neceSSIdade de fazer o que geral
ça o merito 1 Como se animam em nossa patria· os homens mente fazem os hOlIlf-ns de leUras neste paiz:--perder qnasi
que tem amor ao estudo, €l que ainda confiam no futuro do Lodo o custo de uma impressão dispendiosa para um só ho-
Brasill» mem, perder longos :lnIiOS de trabalho em que ficou pri-

-~--,,-~-,,~ vado de procurar recursos matel'iaes para sua familia, e isto
Recebemos o 1° volume do Diccionario historico e geo- só pelo prazer de instruir o publico e ue trabalbar para o

graphico da provincia do Milraohão, [Joblicaclo até a Icttr~ proximo !
F, o qual acaba de sahir do prélo. Esta publicação, a escavação e redacção das m:l(erias que

A impressão é da typographia do distincto artista, o sr, a Gompõe, são verdadeiramente um acto de amor ás lettras
José Maria Correia de Frias, o primeiro que oa provinda e ao paiz praticado pelo iIlustre maranbense.
introduziu o prélo mechanico, e que, para a exposição, que Vemos que esta questão apresenta um lado moral muito
lá teve lugar !la poucos annos, escreveu uma Memoria so- importante; mas é certo que na vida o lado material é tão
bre a arte typograpbica, tractando do seu desenvolvimento positivo, que obriga o maior oumerp ·dos homens a abede
em Maranhão, e fazendo sentir a necessidade que ha de in- cer-Ihe. É por essa razão que todos os -homens ,de bem de
troduzir os melboramentos de que ella precisa no Brasil, vem sinceramente apoiar e estimar aqueHes que sahem dar
quer estes já sejam conhecidos quer não. o verdadeiro valor ao lado' moral das cousas, que recollhe-

Nesse trabalho primoroso e nitido, onde realça o merito cem a superioridade ào moral e do intellectual sobre o phy
especial de ser toao filho da casa do caprichoso e iotelli- sico: neste caso ~e acha o sr. dr. Cesar Marques.
gente artista, o sr'. Frias já fez menção da neces'sidade, que Elle faz um appello pal'a o publico em geral e desejamos
ha de modificar a caixa t,ypo!J1'aphica, cujo arranjo actoal que seja correspondido.
é todo tirado do estrangeiro. Antes de terminar citaremos alguma.s proposições que es-

O credito d'aquella provincia, sob o ponto de vista de él'eVell no começo do seu livro. •
nitjdez e correcção dos trabalhos typographicos já se acta «Alg~lOS membros da assembléa provincial, na ultima le-
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gislatura (1868-69) olhanelo ara a utilidade e necessida
de de nossa obra, uníca em seu gcnero nesta provincia ...
propozeram um pequeno auxilio para a impressão da mes, Lê-~e no n, 4l~ do Espirito Santense, jornal da Cúlade
ma. D .' da Victoria redigido pelo sr. José Marcellino Pereira de
, «•... e si ha algum consolo qtlando se sofft-e uma injus- Vél~conccilos, esc~iptor conbecido por muitas obras de me

t1c;a, nós o encontramos na excellente e escolbida companbia, reelm~nto ,o seguJnte:
que nos deu a propl'ia assembléa (na sessão de 1870), não . «Hl.srona pat-ria.--Foi-nos confiado um exemplar do Dic
c?ncedendo auxilios iguaes, entre outras, ás obras dos dis. ClOnaria ~o Maranhão, publicado na cidade de São Luiz pelo
t~nctos maranhenses SoLero dos Reis, Gonçalves Dias, e Odo- nosso aml~o o dístincto sr. ur.' Cesar Augusto Marques. Já
r~co Mendes, que n'outros paizes seriam padrões de gloria em IBM 110ha o dr. Cesar Marques publicado os seus
nao de uma província e sim de uma nação inteira.» Apontamentos para a historia do ll!aranhão, trabalho que

«Lamentamos ainda, que este procedimento auctorise aos mereceu muito do publico, e que tinba menores proporções
mal.-intenciona.dos a dizer que «um pl'OpOSilO firme de guer- do que o present~.
ra as leUras, e ao estudo, á applicação e ao saber» foi en- °volume publicado tem 222 paginas; contem as lettras
tão a divis~ de grande numero de deputados poovinciaes; A á F, e seu formato tem materia equivalente a quatro vo
embora, diga-se a venlade, custe até a crer, que se deem l~me~ de ,8

0
francez com mais de 200 pagin~s cada um. Que

infelizmente estes factos na provincia, que é pelas suas irmãs l'Iam.os adiantar algumas palavras a respeito d'essa tão util
ebamada a Atbcnas brasileira I e p.nmorosa publicação, mas contentamo·nos, porque não o

« 'outras provincias, onLle se têm publicado trabalbos de fa.l'lamos ~elhor, em reprorluzir aqui o que lemos no Dia·,
igual natureza, seus audores têm sido coadju\'arlos larga. no do RIO de Ja'le1'ro l, e o que já em outro' numero
mente pelo elemento omcial, e remunerados não poucas ve. transcreve~os do Diario Olficial. Deus queira que os po
ze com boas recompen as dos cofres publicos,- e são ain- ?eres publiCaS outorguem ao sr. dr. Cesar Marques favores
da seus escriptos impressos por conta da província. Iguae , o que é justiça, aos que nos ultimas annos foram

aNole-se mais que, o auxilio que pediamos, nós o paga- outorgados aos drs. Pereira Pinto, Candido Mendes, e Mel·
vamos em 200 exemplares ao go\'erno afim de serem des- lo Mor~es.
Iribuidos como elle bem entendesse, con tituindo·se assim
llm assignante de maior numero de exemplares.»

~i as assembléas provinciaes se guiassem pela razão, po. ,0 oo,sso ?articular amigo e distincto magistl'ado dr. Ma-
defl~m ser cobel'entes em seus actos, mas para isso seria tbJ~s Anto~lo da Fonceca Morato nos afirma ter lido !la Cm'·
precIso que os deputados fossem bomens independentes, reIO P~ul1stano llm artigo tambem á este respeito.
o que oão se dá com o actual regimen monarcbico. Infeltzmente nunca pudemos obter este joroa!.

É por esse motivo que apparecem t::tnlas jncoberencias: Comtudo fazemos d elle aqui menção para comprebell-
qnando o bomem cbega á assembléa já mil vezes t~m j ura- del·o em nossos agradecimentos.
do .que se portará sempre corno irraciol)al, isto é, que não . , , -~
far~ uso. de sua razão e sim obedecerá á do presidente. ,Ass~m fOI recebl.do o pflmelro volume do Dicciollario

E assim que no ~lara!lbão, em certo periodo, \'otaram-se ~t1Stor~co-geogmphtco do lJJaranhõo pelos litteratos. pelú
Y~r~as para auxilio da publicação de obras de filbos da pro. Jorna~lsmo, e por out:as pessoas entendidas.
"lnCla que Ibe fazem bonra, em outros periodos votaram-se V~Ja?'l0s a,gora as tl'lstes sceDas que, á re peito do presen-
verb,.as de contos de reis, para erigir' esta tuas, e mandar vir te l?lccIDDaI'lO, se deram Da assembléa provincial.
o sos de maranhen es distinctos; em outro em um anno E o é1ssumpto do seguinte c.api!ulo.
quer-se unanimemente fazer publicar uma obra á custa dos
cofres pnblicos, e no seguinte unanimemente se recusa o
mesmo auxilio para a mesma obra I

As opiniões são voluveis, e mo\'eis como os presidentes. E tamos em i 87 t .... "
Neste reinado em qu_e por toda a parte no Brasil o go- . A?erto o parlamento provincial pelo pre idente da pro

verno protege as lettras, as artes e as sciencias, corno diz VIDCla o dr. Gomes de Castro, em breve tempo deixou elle
o mesmo governo, é qlle os mal-intencionados do Maranhão as redeas do governo pOI' ter de tornar parte nos trabalbos
(i~to é toda a provincia, com pequeno numero de excepções) da ca~ara dos ~eP.ulados ~eraes~ a que pe~tenc~.
dIzem que «um proposito firme de auerra ás lettras e ao Sublo pela telcelra vez a cadeira da presldeDcla o sr. dr.
estudo, á applicação e ao saber» foi: divisa de grande nu- José da Silva Maia .. :p.rincipiou tambem pela terceira vez
mero de deputados provinciaes, e isto na Arhenas brazi- o g?verno .do e~.termlDlO" do abuso, e da vingança!
teira! . Ja paI' SI, e Ja por meIO da assembléa provincial, docil

E a província toda acredita na guerra que no Brasil se faz instrumento em suas mãos, o sr. dr. Maia til)ha um \'asto
ao desenvolvimento da instrucção; é um facto qne todos campo aberto ás sl~as ne~ras aspirações.
presumem já estar bem estudado. Decorreram mIlitas dras, sem que a lei devolvida fosse

A do sr. dr. Cesar Marques foi mais urna voz que se er- apresentada á assembléa, comá era de devér.
gueú para provar esta verdade. Extranbando, e com razão, esta falta de obediencia e res-

(Da Republica.) 1 Vide pagina XIX,
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peito ao disposto no acto addicional, o sr. deputado Ricar- publicas, dando ainda aos seus au-ctores crescido numero
do Alves de Carvalbo interpellou po~ isto ao respectivo pre- d'exemplares.
idente, de que_ resultou ser a apresentação ua lei devolvi- Nada d'isto tivemos, apen:ls os Si'. drs. .Leitão da Cu-

ua marcada para Ordem do dia da sessão de 2€S çle maio. n~a e Franklin Daria nos deram por. dOIs mezes um ama
Aberta a sessão d esse dia, o sr. primeiro secretario leu nuense l)ara copiar alguns documentos.

as seguintes razões, assignadas pelo sr. dr. Maia, e escrip- Tudo quanto fizemos foi ú nossa custa: sacrificamos nos
tas no proprio authographo. sos interesses e tranquilidade, arri camas nossa existencia

aVolte á assembléa legislativa provincial. Nego sancção pelo interior, esquecemo-nos :Jté do futuro da familia, tão
ao presente projecto de lei por julgai-o inconveniente aos somente para dotar a nossa provincia com esta obra, de que
interesses da província, especialmente nas circumstancias ella tanto necessitava, por que fazia conhecidos na Europa os
financeiras em que ella se acba, nas quaes não é passivei seus recursos, vantagens e fontes de riqueza, podendo con
a concessâo de favor tão elevado á uma empreza de carac- vidar para aqui sensivel mudança de braços, de capitaes, e
ter todo particular, e que no caso de ter merecimento conf- de intelligencias agricolas, de_que tanto necessitamos.
pensará sufficientemente á seu autor, sem prejudicar á sa- Contavamos, que a assemlJléa provincial nos auxiliaria, e
tisfação de necessidades publicas urgentes e importantes. D nunca nos deixaria', como recompensa de nossos esforços,

Antes d'assistirmos á uiscussão permittam-nos algumas luctando com um debito bem crescido.
reflexões. - Mas ah I n'esse tempo, nunca nos passou pel a mente,

Notem os nossos leitores, como é arbitraria o sr: dr. Maia, que a cadeira presidencial sem occupada por um homem,
pois contra a expressa decisão do governo imperial em aviso que, segundo voz geral, levanJa nu coração altares á vingan
de 7 de outubro de IBM escreveu sua razões no proprio ça, ao ouio, e ao rancôr, para Ibes tributar verdádeiro cu\
projecto de lei, e por aqui calcule-se u que elle não prati- to, como por tanta., vezes havíamos lidu, e sem o crer, con
cará com os que tem a infelicidade de serem seus subor- fessamos, em varias jornaes de touo' os credos politicos,
dinado!> I pois muuando constantemente de partido o dr. l\laia tem

E úlCollvenienfe aos interesses da provincia a propaga- tido'occasião de ser apreciado por todos clles.
ção de ideias e conhecimentos geograpbicos u ella I Isto só Já é tempo de ouvirmo' o que se passou no recinto iI a
diz não um homem, que esteja no pleno gaso de suas fa· assembléa provincial.
culdades intellectuaes. e sim o sr. dr. José da Silva Maia, AUençã·o.
desvairado constantemente pela politica. ~~~.

O estudo da historia e da geog'raphia do .~lm·anhão e Presidencia do extn. sr. padre Thomaz de Moraes Rego.
a sua public<tção e vulgarisação é empresa lJU1'amente par- O Sr. Ricardo· de Carvalho:-{Llttençào.) Sou seguramen
licular; isto ninguem, com um pouco de senso commum, te, sr. presidente, o menos competente para tratar d'esta
e mui pequenas habilitações o diz, porem o sr. dr. José da questão toda constitucional, em uma assembléa onde se sen
Silva Maia o afirmou, cego inteiramente pelo politica, que tam tantos baclJareis formados em direito que, melhor que
lhe offusca até a intelligencia. eu, bem poueriam encetar t~o importante debate; mas como

Que a insigniflcante quantia de quatro contos de r.eis. qõe tenho 'de dar o meu voto, e voto consciencioso, entendi de
chegària quando muito para o custeio da despesa do papel reI' precedel-o de algumas reflexões.
.elevado á preço altissimo pela guerra da França com a Prus- O acto addicional, senhores, marca os casos em que o
sia, é favor muÚo elevado ao a~lor, que nada recepeu pela presidente da provincia pode, e dove devolver as leis que
composição do seu trabalho, ninguem que tenha um pouco são remettidas á sancção. Fóra desses casos, unicos, apon
de consciencia. e que' experiment~ o mais pequeno senti- tados no acto audicional, não é licito, sem o comprometti.,
menta de justiça, o diz, porem o sr. dr. Jo é da Silva Maia, menta do proprio credito administrati\'o, um presidente de
(repita-se sempre este nome), assegurou isto perante a as- provincia fazer a devolnção de um projecto de lei remetti
sembléa, por ter sido sem duvida alguma asna razãu apa- do á .ancç.ão. (A1JOiados.)
gada, ou pelo menos interrompido o exercicio de suas Tambem, senbores, vejo que e'te projecto tendo sido
funcções pelo adio, que o devora contra nós, segundo já devolvido no anno passado, não foi logo submettido á con
narramos a pagina IX eX. siLleração da casa como era ele derel' de v. exc. á vista do

Por touas as provincias desde o Prata até o Amazonas, mesmo acto addicionaJ. Demorou·se toda a sessão cio anno
desde os ministros até ós presiaentes, que são conscien- passado, estamos quasi no meio da presente, e entretanto
ciosos e instruidos, constantemente estão sendo incumhidos foi necessario'reql1erer-se, que ri esse o projecto devolvido
trabalbos d'esta orã~em ã varios cidadãos nacionaes e es- para a discussão I
trangeiros. O f:Jcto simples da devolução da lei Dão saoccionada, e

O governo compensa. bem as Sllas fadigas, fornece-lbes de ter ella estado no silenr..io ela gaveta de v. exc. até hoje,
instrnmentos e transportes por terra, por mar, e pelos l'Íos, prova a nenhuma razão legal da parte do vice-presidente da
!;lm' barcos a rapar Oll ã vela, facilita-lhes todas as commo- provincia, que a c1evol\'eu á assembléa pro\'incial. (Apoia
didades, cerca-os de altenções e prestigio por meio de re- dos.)
commendações honrosas e officiaes, retribue· lhes muito bem Das razõeg apresentadas, diz o vive-presidente da provin-
os seus trabalhos, e manda imprimil-os á custa dos cofres cia:' (lê).
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, «Nego. a sancção, ao presente prOje,cLo. de lei, por julgai-o ou paI' outra, se deixar de tornar a àevolvel-a ao vice-pre
IOCO~1\'enlente aos _Interessas da PI'OVIOCla etc. D , sillente da provincia para reconsiderar nas suas I'eflexões,

DI~o en: d,as razoes apres~nt~das, nenhuma .insLifita o acto e cumprir com o seu eleveI'. (,J7Joiados).
do vlce-pre~ldel~te da p~ovl~cla. (Apoiados). Senhores, eu não quero estygmatisar o acto da adminis-

,Onde esta a. InCOnVenlenCla para a provincia de auxiliar- tração ela provincia, eu faço ju tiça ás suas intençõe . o sr,
se uma obra llUcraria. importantissima; uma obra que, não dr. Maya, medico distincto, mas alheio inteiramente á ad
só a provincia do Marélnhão, mas o· Brasil inteiro, e até ministração publica, alheio inteiratnente ao e'tudo de direi
mesmo os paizes estrangeiros lucram cm leI-a; uma obra to, podia errar (e como de facto errou) e de urna forma
que acredita, se é,possi\'el dizer, ainda mais esta provincia que, a meu v;r, não acredita a sua auministração ....
tão conceiLuada na republica das leUl'as, e que necessaria- O Sr. Brandão:-Muito bem.
mente dará ao seu autor IIJgay. muito ,subido, entre os O Sr. n. de Carvalbo:-Não quero fazer prevalecêr a mi-
mais distinctos puIJlici Las? nba opinião a respeito d esse negocio, acima d'ella está o

Nós estamos nqui fazondo todos os 'ôias concessões para acto addicional, donde se podem deduzir argumentos mui
aberturas inuteis de caoaes e tio furos; para calçamentos de tos fortes, para corroborar os que vos acabo de apresentar.
rllas, para muitas outras cousas, na minha opinião, insigni- Abi tendes uma commissão ela camara dos senhores de
ficantes, e infériores <i obra de que se trata; e entretanto, putados dando, na sessão do anno passado, pareceI' sobre
neohuma elas leis, qne dão taes :.lutorisações, deixou de ser os unicos casos em qoe devem os presidentes de prorincia
sanccionada I I negar a sancção ás leis que lhes são remeLLidas, e em ne-

Eu repLlto l mesmo, uma injustiça bradante da parte da nbum desses casos está a lei devolvida pelo vica-pre iuen
assembléa provincial, se deixar ele sanccionar, na forma do te da pro\'incia, 00 as razões allegadas.
acto adclicion'll, esta lei pelos 2 terços. Disse a commissão da camara dos senl10res deputado,

Digo ainda, que a assemllléa provincial não dará oma na sessão do anno pa sauo: (le).
copia exacta da sua illllstração se approvar as razões da não ' ,
~an('ção desta lei, allegadas sem firmamento constitucional «De dllas ordens distinctas são porem os motivos pelos
pelo ,·ice-presidente. quaes pode o presidente' da província denegar a sancção:

Direi, mesmo, as outras provincias tanto ao sul como ao d'elles trata o acto adàicional separadamente nos artigos ii)
norte d'esta hão ue censurar gravemente a condemnação, e 16. Uns referem-se a simples inconveniencia das dispo
pela assemlJléa provinci;ll do 1araohão. de uma obra tão sições em relação .aos interesse da provincia; os outros ao
imporLante, como é a de que se trata. casos expressamente mencionados no dito art. 19, isto é de

ó sabemos que o allthor dessa obra, cidadão distincto olIcnsa aos dir.eitos de alguma outra provincia, ú tratados e
por sua intelligencia e illostraç'5o, mas pobre de rec.ursos á constituição, etc. u

pecuniarios, com sacrificios deu come(~ Ü sua publicaç'5o, Já vêem os Dobres deputados que, na interpretação do
e com sacrificios vae continuando a imprimil-a. Em tão tris- art. 15 do acto addicional, a commissão da camara dós se
les circumstancias, lembrou-se quP, o corpo legislntiro da nhores deputados, cingindo-se ao acto addicional, interpre
provincia tão prodigo, tão bon(joso para outras emprezas, tou Ijelmente o referido artigo' e tão real, e tão verdadeira
n'5o deixaria de auxiliaI-o; e, senhore', lembrou-se bem: o foi ella, que;] camara telJlPol'aria adoptou o parecer, e o
appello)'oi prolicuo; o corpo legislativo prOVincial, de então, projecto passou em 2,a di cuss'ão o anno pas ado.
não duvidou anxilial' o infeliz pulJlicista, litLeraLo pobre de Como, pois, poderemos concordar com;] opíni'ão do sr.
dinheiro, que lhe veio pedir um auxilio para a publicação vice-presidente da provincia, sem urna razão legal'! Qoem
de. ua obra na doce esperança de ser aLtendido. nos dirige nesta casa não é o acto addicional, não é esta (J

O Sr. Drandão:--A exemplo de muitas ooirns pl'ovincia . Dossa unica lei? Sim, segoramente, o e. Se o é, nós não pa
O 81'. R. ele Carvalho:- las correm os tempos, e deixa demos deixar de adoptar esse projecto de lei, como lei da

de continuar a politica que então dominava, da qual era re- provincia.
pre entante esse Gorpo legislativo provincial a que me refiro; Eu desejo, que a patria de tanLos cidadãos distinctos,
e subiu a politica do meu partido, partido generoso que que ~'5o com os mais justos titnlos elogiados por todo o
ainda não deixou desfallecer quer no poder, qu-er mesmo paiz e até mesmo na Enropa, continue a merecer essa con-
na oppo ição, nenhum de seus membro sem prestar-ll1e o sideração de que ju tamente goza. (.4 lJOiados). .
devido au:dlio, sem prestar-lhe a devida animação. (Á7Joia- ão \'(\ a a embléa provincial do Maranhão de 1871, no
dos). I dominio da politica conservadora, dai' de si uma copia tri -

Sendo a sim, como podereis. senhores, nesta occasião dei- te da sua intelligencia, condemnando sem razão legal a lei
xal' desf,lIlecer não o correligjonario, mas a obr;] distincta deroh ida.
e util qoe lIade dar muito credito á nossa provincia ? 1 Eu espero da nobre assembJéa Jegislati\'a desta provin-

O Sr. Brandão:-Apoiado. .cia, qne não deixará de adoptar como convem, corno é Je-
O Sr. Lapemberg:-Utillissima. gal, o presente projecto ele lei. (A7wiados, muito bem).
O Sr. Brandão:-Unica no seu genero, O Sr. Moraes Rego:-Voto a favor da concessão feita pela
O Sr. R. ele Cal"\'alho:-Ell sentirei profundamente, se assembléa provincial, ou a favor do subsidio marcado para

esta assembléa deixar de adoptaI' esta lei pelos 2 terços, a impressão da obra do sr. dr. Cesar :\ugusto Marques,
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porque entendo que, longe de ser e::.se auxilio prejudieial O Sr. Lapemberg:-E muito trabalha dOI'.
aos interesses da provincia, ao contl'ario ê de summa van- O Sr. Brandão: ... lutando com a pobreza, emprehendeu
tagem para ella. essa obra ...•.

Voto em favor c1'esse subsidiõ, porque, como já disse, O Sr. R. de Carvalho:-Tem o defeito de ser um dos
a obra é d'aquellas que, honrando o paiz, eleva o seu autor conservadores, que adheriu ao movimentá de i 4 janeiro.
8 o recommenda á posteridade. O SI'. Brandão: .... -uuica no seu genero nD Brasil pela

Não só trata de dados estatisticos, mui proveitosos, como perfeição e pelo tamanho.
contem elementos grandiosos pal'a a histOI'ia do Maranhão; Já tive occasião de comparar alguns trabalhns ele diccio·
e, como sabeis, senhores, a historia é um luminoso pharol narios historicos de outras provincias. Todos· elles repre·
que encaminha o homem nesta penosa vida, livrando-o dos sentam uma pequena fracção dessa obra; e tambem sinto
escolhos e parceis espalhados pela immensa superficie do não ter aqui, á mão, os apontamentos que tomei a respeito
mundo. desses diccionarios, mas ainda nenhuma provincia negou

O Sr. R. de Carvalbo:-Muito bem. subsidio ao autor que os fizesse.
O Sr. Moraes Rego:-Por conseqnencia, sou coherente O sr. senador Pompeu foi encarregado, pelo governo da

com o voto dado'anteriormente nesta casa em favor da pu- provincia do Ceará, de f<lzer um diccional'io estatistico e geo
blicação desta obra, que tem sido bem- recebida e louvada graphico. o qual tem pouco mais de 80 paginas, emquanto
tanto dentro, como fóra do [1aiz. que o do sr. Cesar Marques é 11m grande volume; ao sr.

O Sr. Brandão:-Senhores deputados, voto a favor do senador foLdada a quantia de 6:000aOOO reis pelo seu tra·
presente projecto, pelas razões seguintes: balho, e ao dr. Cesar Marques?-Veremos ....

Em todos os paizes civilisados, em todos os tempos, os Na provinoia de Pernambuco foi organisada uma secção
obreiros do progresso envidam seus esforços pal'a conse- de estatistica, e encarregado della um nosso comprovincia
guir a maior somma passiveI de conhecimentos uteis' aos no, mediante a quantia de 16:000~000 reis.
sens semelhantes, e especialmente aquelles que'se dedicam O Sr. R. de Carvalho:-E o sr. dr. Candido Mendes d'AI·
ao penoso estudo da geographia, da chronica do seu paiz., meida foi remunerado, pelo seu importante trahalho, com

_ da estatistica etc. chegam ao estado de, pelos mappas, se 50:000$ reis.
acharem em contacto com todos os pontos do paiz. E sem O SI'. BI'andão:-A provincia de Sergipe deI] 4.:000~OOO

duvida é admiravel, n'uma epocha de dissolução, como a reis por meia duzia de paginas, que afinal nada dizem so
que actualmente atravessamos, ver surgir ainda um ou ou- bre a provincia.
tro espirita forte do meio da onda de corrupção (a politica) Um outro nosso comprovinciano, o sr. di'. Canc1ido Men
que emmudece todas as consciencias, esterelisa todas as des d'Almeida, emprehendeu um grande trabalho sobre geo
intelligencias, e atrophia todas as dedicações bem intencio- graphia patria; pediu um auxilio á camal'a dos senhores de·
nadas, para guiar os seus conterraneos na senda do justo putados, porque os seus recursos não lhe permitiam levai'
e do util! . a elIeito obra tão dispendiosa, e nem só acamara tempo-

Até hoje, temo-nos occupado com aquillo que', entre nós, raria concedeu·lhe soberbo subsidio, como os proprios li·
se chama politica: nomeaç.ões· e demissões de .empregados beraes do senado foram os IJue mais pugnaram pela utili
de policia, e da guarda nacional! Nenhuns estndos seien- dade dessa obra dizenilo:-que quando se trata de uma
tificos absolutamente I. . . . obra de utilidade publica, é preciso afastar as pequenas pai-

Trabalhos topograpbicos do paiz não existem ~nteic"amen- xões partidarias, os pequenos interesses mesquinhos, que
te; quando muito bil pequenas e insignificantes plantas de s6 teem servido de estel'ilisar o paiz.
cidades, e essas mesmas imperfeitas. Realmente a politica em tudo envolve-se, mas nas ques-

Sobre a bistoria da fundação da nossa capital, cidades, tões que dizem respeito á utilidade publica devemos ba
villas, freguezias, e povoados, nada existia antes da obra do nil-a.
sr. dr. Cesar Augusto Marques; estavamos em perfeitas tre- Quando a posteridaue \ ir qne, a a sembléa legislativa do
vas á este respeito. laranhãó negou subsidio ti uma úbra de tal ordem, que

Em todas as partes do mundo organisam·se commi3sões ideia fará? Faltani illustração para julgai-a hoje? Tão, por·
encalTegadas de estudar a historia, e a estatistica, em fim que vejo que na nossa provincia felizmente ha muitos bo·
todos os conhecimentos uteis; no] nosso paiz a politica mens intelligentes e illustrados-N50 tem valor) obra? Quem
afugenta-os I dirá isso? I

Pergunto: quaes os mappas geographicos, e os topogra- -Qual o motivo da recusa, pois? (porque é natural inda-
flhicos, que possuimos? Nenhuns; os mappas geographi- gar das acç7íes dos homens.) ,
cos que existem por ahi não são completos; mappas topo- Quando a posteridade lêr estas razões da não sancção de
graphicos, não ha nenhuns; plantas geologicas, é semente s. exc. o SI'. vice-presidente da provincia, dirá:-natUl'al-
que ainda não germinou no Brasil. mente algum (jm o(:culLo levou-o a isso.

Se ulUa repartição publica qualquer precisasse saber qual Eu não quero saber desse fim occulto; guardo para a pos-
a população cle uma \'ilIa do interiol" qual mesmo a sua po- teridade julgal·o, porqne os contcmporaneos são mais ou
sição ge'Jgrapbica, qual o melhol' meio de se communicar menos apaixonados, e eu pertencendo á menoria desta
com elIa, não poderia ter uma ideia disso; porem um !lo- casa, não poderia tocar nesse:; motivos sem que transpiras-

I mem importante', um homem intelligente... . . . ' se o meu caracter de opposicionista .•...
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o Sr. R. de Cal'vallJo:--l\OS múos a~tos. (Trocam-se diversos apor/es.)
O Sr. Bl'andão:-Sim, aos máos actos. O SI'. Brandão~-Não vejo qoe ninguem me possa tl'a~ar

:\Ias uiroi: essa obra traz gloria aO.sr. dr. Cesar i\iarqoes, normas de conuocta; eo, ao menos, tenho a coragem de
e ljensura à aquelles que lhe negam 8 aoxilio, ~ manifestar as minhas opiniões" e todos os membros d'esla

Assim, POIS, se a obra do SI'. (J:'. Cesar :Marques é im- cas<\ trem a sua, portanto, não me podem negar a "otação
portante. eu não (loss:'> deix.ar de pr st:JI' o meu \'oto ao nominal. '
projecto dcvoh'ido, O Sr, Jorge Sobrinho: J Eu não era membro desta caSil,

Em faVal' elo seu merecimellto pr'onunciou-se toda a im- quando foi !:onfeccionauo o projecto de lei, qne o exm, sr.
pl'en. a nacional e mui Los jOl'llaes do paiz, e até mesmo vel'- ,'ice-presidente da província entendeo não dever .sanccionar,
dadeiras illnstl'açlíes teem emittiJo opiniões acerca d'essa enviando ao. seus fOl'moladol'es para recen iuerar sobre (j

ubro. Se nós, levados por um resenLimenlo qualquer, qui- acto.
zessemos negai' o nosso vaLo, o que se poderia elízer? Qnem Uma uas razões, ou a principal, dada por s. exc, pal'a a
tem mais rnão, o assembléa uo l\laranllão em jnlgar qnc' não anção foi a exiguiuade 'dos wfre:; provinciaes, 2

ernelbante obra não tem merecimenLo, ou essas iilnstrações Parece que de\'emos examinar, se, na occasião em que .
llue a tem gO\):Jdo c elogiado tanto? Se ella é meritol'ia e exc, dellegoll a sancção, eram ou não fa\'ora\'eis os recur
Ile~aes·lbe o iJuxílio requerido, sai' injosLos; e se não Lem sos da pro"incia,
valor, mente o jornali mo do paiz, e eslaes no \,o:;so direi- S. exc" não negon a utilidade do obra; mas ainda' qlJ3LJ-
lo. tio boje os I'ecnrsos da prorincia fossem muito lisongeiros,

cnti I)a tante que, no anilo passado, não fusse concedi- não era motiro ufficienLe para desLruir a5 razões allegatla
da ao nosso illustre liLLeralo uma in iguificallte '1uantia ele por s. ex!:., quando não tiaoccionou a lei.
r~:ooo: 000 rei, quando "ejo oa lci !lo orçomenlo taoto Eu, por Lanto, entendentlo qne a ba e tumada por '. exl'.
'1.:000·.000 reis empregaLlos sem utilidade publica! É nma foi verdadeira, do é, que a pro\'incia e'Lava como ainda
grande illjúsliça, senhore' deputados, não cjo nenhum de está sobrccarreg3Ja de dividas, dali o meu voto pelo acto
rós copaz de negar nma insignificanLe \'erh::l para semelhan- da pl'esirJencia; não [JodeuJo, porem, deixar ue protestaI'
le ubra. conLro idéas emittidas pelo meu nobre c.ol!ega o r. Bran-

SL'i qne ::I pro\'jnda eSLá ue falcaua, II os seus om'es one- uão e ouL~'os .de que "orno:> dai' uma l'ri:sLe cópia da pro
rado' de diriUélS, ma porque? Se eu enLra'se em indaga- vincia, e por conseql1encia de nó" lião acceitando de nol"O
çõc , Lal\'cz approfonda se demasiado 3quillo que tlese.io o pl'Ojecl.o, on approvaodo o acto tla [lI' sidencio.
(;alar. mesmo para nflo arentar discos'õe , qne poueriam
dar uma mlÍ copia de nó' repreSenLGnle' ua provinda que ~o feito especial mençã~ do seu estalwlcciOll'l1.to r01lll1lercial.
_ .' ' l'tO é, de uma renela e lOJa de fazenda, tuuo mlstul'ildo e COil'

nao curamos !lus nossos Inleresse·. funnido, onde s. . meue quarlilb05 de azeite e varas de pan-
e aitlua tomo parte nos debates desta Ga:a, é para rc- ninho.

(Ii ·tral'em-se miolJa~ palavra" nos ens ,lOnae'; desejo que q~e futilidade! _,., . . ~ao enlrou em no 50 plano fallal' do geoel'o de occupaçao tio:,
tiO fuLu!'!] se dlga:-Ie\'antou-se uma roz, ua a8s,ernblea de senbores dCPUllUlo provjnciae , e llão huviao1 os de fRzer uma ex-
t8íO-18í I, qo deft:JndeLl os inlere ses publicos tão Sil- 0epÇrLO 11~ plano de no'sa obra só pal'a snti~fazer a Yelleidad('~

'riO 'aJos. zelou l)elo 'UOI' uO l)oro e Dão ll'el1iuou dar o do SI'. ~U1lbermc (le ou a.v c . , lllde m)'J '?
:ieu voto pal'a aquillo que era de ulilidade. 1 EmprcO'ado na lhe'Qul'al,ja ua f<lzl'nda do Pará, incumbido

Rcco!lhecenL!I), pois, a utilidade e imporlatlr.ia do uicdo- como amai' inLelligeoto depula~o.d~ majoria. e POl: isso cu cbc-
nario do !lI)' O L1i'tiocLo com[.!'orilldano o dr, Cesar ~lar- fc, de tlefel1uer o,a~to por ~ernal, Injusto do dr. 11ma,. .
• :; . ,. . , . Acausa em rua, Impo '"el fOl a defe~a, c pÓI' lanto lOentav ,I

que, rolo pelo SUbS1Jlu pedido; ma' faGlllLando o reglmen- o naufragio do ,I', Jorge obriobo, como facilmente e VCI'á.

lo ljl1e qU:l\quer deputado pos.a requerer votação nomiual, 2 n e. mm má a circum ~ncias financeira:; da proviricia, COIlIO
, 1 ' , _ ,'. :, , .. d ,,', o preSIdente e a ua a _embl 'a YotaI'am tanlo augmcnto de despe-

n c te ,ali n aqllollo Ga::-o, eu ~ requel.lo .1l;CIt;tl o, [lI o.le. to za por meio de (fralificações, ub'idios, emprczas ab ul'úas de co
l1e\'o\\'IL!o por s. exr.. o SI'. \'ll~e-prcslueDLe dr. .1,).(' ela Silva lonisação e o mais que o sr. Jorge 80bl'ÍIluo poderá lêr na coU r-
~lara, e f:Jue estâ úm di 'cu' 'ão. ções de leis de 1870 e 1871 '? . . ,

~ , " ,,, 7',' • ~'. 1 Ao pa 50 que a a--clLbléa [Jega\'a auxilIO' pal'a a publlcaçõe~
O ~I. ·Glltlherme de Sousa.-b:.o nüo adlooLél Idula. das obras de Gonç;llves Dias, de Odol'ico ~Ien I s, de 80tero do~
O SI'. Lapr.mberg:-V. cxc. manifesta a Slla opinião. Rej , e d'e Le n03~r) Dicciollario, fazendo assíru guerra desabrida
O SI'. Guilherme ue ou a:-I)csdtl j<.\ declaro ((ne voto a letlras, ao traba!~o e a appl.icação, como)il dissemos no 'Prol?

. " [/0 e aO'ora confirmamos, deSIgnara quautlas para a complla~lI"
'onlra O proJ(}l,jto. ~ de leis proyinciae', de aece" ada por ex.i Lirem imjJl'e sas as coI

!ecções anlluae3 das mesmas leis, e autbol'Ísava li compra por
. 1100;)000 reis de 200 aJmanacks adminislrati\'o , compostos pelo

lOque quer com iSlO dizer o sr. Guilhel'l11ú de ou:a? Pergno- nos o presUmo o am.igo omui iulelligenLe e di Liocto cbefe de SP!'

Le-s' a eUe que nem me '010 ~abe o que é. Foi r~cado, que IlJe ~ão dlL secretaria do °o\·emo,.o sr,. João C.U11dido d~ lIOI'~~ Hego:
(1131',:01, l'epeLio-o, desempenhou ua Laréfa, e pOl' 1550 lião merece Por renLura c~La ohl'a tera mm' m \'ILo e mal ul1lidade d,)
'''1 ll"'o. que as dlls n~neranelo:; senhore' Sotero, Odorico ~leodes e Gonçal-

:1 O voto contra do sr. GUi1l1cI'mc de ousa, e ele ouLros inc1ivi- ve:; Dia ? Ou cria por' que a illU"lração lias seobores deputaúo',
duas sem habilitaçôe para eoulJecCl' do nOS:5O tl'abaluo, muito nos não pas ando da flue ~e colhe em afmanack não 8hega nam com-
honra. preuemlel' os e cl'ip!os d'aqueUe ilIu tres mal'llOheose- ?

Cumpl'p. pOI'cm coo'igu;]r aqui a cau'a da ogl'l'i'u, do SI'. Gui-, As im o parec poi decretaram ainda, que, e fizt'~ e igual com-
!herllll', pra para o anoo de I 72.

Quando eslampamos no Publivq.clol' o. nos:o arligo '~bl'~ Selo Já se \'1\ qlM) é o UI111:1nt~ck admini tratiro llleill1l'a predite 'la do
Bento oostou-nos, que e. te senhor se qUCI'Glra, porque nao tlnha- nossos deputados PI'O"lnclllt's.

D/cr. VI. /.-73
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O SI'. 13randão:-Eu fallei condiccionalmonte. Creio que O Sr. Brantlão:-Pt'rdão, esse nrgllmenLo (lo nOUre ue-
fallanclo em l!1c::;e, não otfendi a ningoem. patada encerra injustiça.

(I Sr. Jorge Subrinho:-Ftlço justiça aos sentimentos de O Sr. Jorge Sobrinho:-Sim, porque Se houvesse gran-
\'. exc,; mas se a obra do sr. dr. Cesar Marques é ulil 'orno de amor :ís obra:; de .utilidade, os autores cid las não viriam
creio, a pro.vincia se hade compenelrar da sna utilidade; pertir snbsidio Ú fuemblé<\ provinc.ial para (l(',correr ás suas
paréce pois que, exposta á venua, não rlever~\ ficar um uuico despezas, 00 então ... , , .2

volume nas livrarias, sem necessidade des e sacrific.io por O Sr, Brand::io:-Uma grande p;Jrtc da nossa população
parle da [Jrovincia. tOvta com a falta de meios monetiJrios,

O Sr. Dias Cal'neil'o:-Apoiac1o. 1 O Sr. Jorge Sobl'inho:-Niío que deixlJ do chegar para
O Sr. Jorge SobrilJllo:-Se a nossa popul~çã() nJo corre ii compr:l ela um bom livro' se todos subscrevessem Oll corn

á compra de lima ol.lr';] tão lltil; se é oeccssario que o go- prassern :l obra, ca!t:oliJda pciü seu ::tutor pelo llreç,o rasoa
verno, isto é, que a rec.eila da [lrovíncia venlla então em vel de modo a s,~llIar ;1 rtespeza e ficar mesmo' vom algum
auxilio das lettras piHêl que estas se possam manter e dis- lucro, em rdcompensa lIo seu traballlo, elle não precisaria
seminal' pela mesma; que, pi;lra qne obra tão imp, r-Laote não vir pedir' uma quantia dos cofres da pro\'incia. A vinda delle
sacA'ioque o seu autor, seja preci'o que venham os recul'- à es.ta casa, pedinl'lo um quantitativo como auxilio, imror
sos da provinci:l como que alimentai-a, pru\'a isso o pOllGO ta uma censura a provincia, quanto ao POUCI ) amor que con
amor, dos nossos comprovinciaoos, ús tetLras, o que nego. siJgra ás lellras.

Quando na -EurO[)íl um bomem illl.lstrado publi a uma
I,Estc apoiado do r, di'. Francisco Diafi Carneil'o merccc algurn obra perlTunta a C[ualquel' Iivreiro·-quer me coll1prar esta

deslOl'olvlmento.. ' ", , ,s. S., que á principio foi um dos que mais nos bol1l'OU com seus oura ?-; o It\'l'elro -:ae pl'ocluar homens do talento e IOS-

elogios, cbcgando até a ponto de dizcr, quaudo tevc a bondade de tracçJo par'a lhe al:onselharem ,icerca rio mcre'imlJlJto da
fazer-nos l~ma visita só ~~ra_COtlbeCCl'-nos, "9 ue queria. ter a bO~l- mesma e se lhe dizem que t3 boa ainda em :lutllourapllo,
ra de propol' na assemblea nao quatro conto' pOl'em malOI' qllalltla .' , ..' .. ," ,

. para se remuncl'<ll' o iIrano tl'abalho do autor do Dicciollario, " dc paga-lhe a quantia convencIOnada, manda Imprl mil-a a sua
um momeuto pal'a outro, apenas respirou o ar do palacio cio go- custa, e a expõe ~i venda, como acontec.éria com () autor
vemo, constituio-se inimigo acerl'imo crestc trabalho, c depois 'l'ella 3
de longos mezes de profundas me(litaçóes, ~. de imOlen as noitcs I . _", ,

dc lucubrações, a.ppareceu u'assemhl"a-dizcndo.: se a ob'/'a é boa O dr, Cesar Marqaes l1iJO tll1ha nece:;sluadll de VII' pedir
'/:mlJ1'im.a-se, e terá cO'lnpm~ores, e muito ancbo .de si olb~lva pum um auxilio li provincia, <:0 a popula(:ão consagrasse mais
todos a ver se_estavam ad.nJll'a~os o~vlOdo estcc!Ito, estc tão gl'an- amor ás lettras. 4
de frueto ele tao soberba Illtelllgencla! ,

Diziam todos, e até mtlSmo o l'elalOl'io da camam da PassageOl- O SI'. n. de Carvalho:-Se o cmpr'7.al'lo da obra do ca-
Fl'ao.ca,al'chivado aqui na pag, 436, ª"!'c s,. S, muil~ bcm sabe nal de S, Bento, não tinba posses para conclllil·a, não a àe
quem o clabo1'Ou, qU,e o ~I', di> FI'anc;sr.o Dias. Cill'nell'O era UOI vcria ter encetado,
taleoto soberbo, uma IntcllIgeocla vasta, um sablO capaz de oITu;;- .
cal' todos os maranbenscsdistioctos, passados, presentes e até viu- O Sr. Jorg0 SnbJ'lllho:-Pode o nobre dnputado ficar
domos, certo que as censnras indirecta que me quer dirigir" ell

Todos os dias fa~iamos votos para que pela irnpren a arpareces-, ,.' "'\ ". \.' , I 't '.
sem os sasonaelos fruetos de tanto sab('r: infelizmente tmlo foi de- :saber el fles\ lei "'~' I sSlgnel c.om outros esse pr0.lec o pai
balde, a J150 serem alguos vel'SOS, que pOl' tl'ivia('s se ponfuncíi-
1':Jill Jogo com Outl'OS eserirtos e publicados por quunta mediocl'i- .
clade prctcnciosa por abi anela pOI' esse mundo, essa argumelltação, mais propria cle menino' \'adtOs de qualqucl'

Ao vêl-o sempre cal/ado, como que absorto .em pl'ofundas cogi· collcgio, do quc dc deputados pl'ovinciaes.
tuçúes, sempre tacitul'llo talvcz lembl'ando-se da sentença latioa Se por yenlUra fossem ncccssarias mais algumas proyas ele SUl!

1'acítwmitas sttbttoho1'l1.'ini pro sa.pientia esi, fugindo qua~i sempl'c alta iotelligencia pam elevai-o ao ~ráu de uma daa malor(',s _nota
ás discussões d'asscmbléa provincial, subordinando-se como sol· bilidades do mundo, bastava só o dlzel'-se, que s, s., na sessaO de
dado bem disciplinado á voz tios senhol'es Jorge Sobl'inbo, Gui: [o de julho de t871, n'asscmbléa'tcve a coragem de dize!', "gU? o
.lbllrme Luiz de AJ'aujo Sousa, Marcellino Gonçalvcs Macbado e indio, nascido.eril terms do BI'asi[, cra amcricano, c oão hra. d')lro
outros chcfes da maioria, lamentamos muitas vezcs a cruel de- pOl' oão sei' baptisado, ri que na vida el'l'ante d'el!es, naci suas
cepção por que passamos, uós c a provincia toda, quando o jul- tradicções dc gucl'l'a e elc pnz, nos seus babitos, usos ~ costumes,
gavalUos um;! das suas mais viçosas espemnças, e por muitas vé- ua sua bi 'toria, nas suas DOI'estas etc. etc, não baVH\ a menor
ECS nos recordamos daqueJla TOui apropl'iada comparação, que o poesia, isto é, nada cncontra\'a capaz de dcspertar o estI'o dos nos
distincto orador do lostit'uto bistorico o di'. Joaquim :Manoel de Ma· sos poetas! ..
ccdo fazia ~'essas intclligencias, que naela produsem, nada publi- ho repctc-sc, escrevc-se pa!'a os vindouros, porem não sc com-
cam, c nada cscrevem, com cel'tos "monumentos depol'tas de fer- menta,
1'0 sempl'e trancadas, deslumbrando os olhos do obsel'vador pelas 2 Leia os -pal'(~ceres Yt alludidos.
bellezas ou pelo grandioso ela prespectiva, e exallando pelo O1)'S· 3 Notem os nossos leitores até que tel'rcno falso nos leva as "c-
terio a imaginação, que affigul'a o seu vedado interior todo cl1eio zes a defeza de uma má causa, .
dc riquez.as e l)J'odigios, os quaes cabcm emfim em minas, dcs- O sr', Jorge 'obl'iDbo quel' compa)'ar o Murauhão com a Europa,
moronam-se, e f\1Tl breve desapllI'eccm até os seus inuteis vesti- o nosso mercado de livros com o d'essa parte do Muudo!
gios, Dcando a sua lembl'aoça apcnas conservada na mcmoria elos S. s. pal'cce que reio da Cbina ou do Japão, a ponto de já des-
contempol'aneos, qlle se perguntam confundidos, de que seninlm conbecer a nossa terra!
taes monumcnlos á humanidadc?.. Leia o pal'ccer imp"essl'l á pago Xl c lá ainda achal'ú rcsposta.

Descance porem S. s.: seus vestigios nào desaparecem assim, 4 Em quc ficamos, SI'. Jorge, ainda agol'a s, s, disse, que o nos;
pois aqui ficam conservados pOl' muitos annos, e agradeça-nos a so "pedido de quantitativo como aux.ilio impol'tava uma censma a
fineza, • _ pr'ovincia quanto ao pouco amor, qne consi\g~'a ás [ettra~, .• ~ ago

Leia porem s. s., c o SI'. Jorgc Sobrinbo, quc repetio o scu pcn- ra diz que "não tinhamos necessidade de pedIr csse auxilIO a pro
samento sem cital·o como auto)', tirando-lhe assim, "em o querer, vhlcia, se a populaçãl'l consagrasse mais amor áS, [etlras, •.
tão-gl'ande gloria, o parecer dos Institutos Bistoricoci e Geographi- Veja se S. s,' feli~ Thesco, acha uma Ariadna, o fio mIraculo:

. cos do Bmsil c de Go)'anna, impressos á pago Xl e xvn e do Paiz so, pal'a sal111' triumpbante dcsse il11meoso labyriutbo, em que se
a pago XI, e ahi aciJal'á completamente csmagada e reduzida {I pó meteu só para defendei' o S\', dr. Maia.
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que entendi, e entendo, que a obra é Uê utilidade, ue gl'an- Eu püderia ter-me f} quivado ue prl"'tar o meu voto, pnr-
dis irna utiliclfHle c honro-me em ter tomado a iniciativa qne não estive presente quando so formnloll a lei .....
para animal-a. O Sr. n. de Carvellho:-Nem eu.

O nllbrc deputado, no l:orrel' da di·scussJo. deiXaI! esca- O SI'. Jorge Sobrinho: ... mas, seguindo o exemplo du
par urna cen,l1r:l, alleganrlo o qnc se gasta com canaes, c meus noures col!ega., assllmo a responsabilidade que me
oulr;)s obr;):; ! pOSSH caber, e 'por isso \'oto pela~ razões oQ'erecidas por f'.

O Sr. R. de C:lI'I'<Jlho:-Não cen:;urei; disse que-nu pas- exc. (] sr. UI'. "ice-presidente da província. Aqui, do alto
so qoe se el; va, ás mãos largas, para isso, negava'so subsi- desta tribuna 1J30 me levo pur con iderações ue amisade,
dia para a puhlil::Jção de uma 01)1'3 de imporlill1cia: ue considerações e favore : at:ima de tudo tenho o cumpri

O Sr. Jorge SobrinI1o:-D0VO ao sr. dr. Cesar Marques, menlo da conscÍiJ!1cia de deputauo da pro\'il1cia, corno [0

fil(lle sabendo, muita fineza,'. e presto-111', mt~smo con. ide- uos vós (apoiados).
rac?io milito ~Ievada . .lá se \'0 qne não sou su 'peito. l O Sr. Fernando de Carvalho:-ApeiJas direi IH'l)\,ES pala-

A min"a questITo ó saber: se as razões dadas pela presi- \Tas para ju tilknr o meu \'oto.
dencia na occólsião da não sanc~,ão foram ou não valiosas. ESI,n que:;tão já tem sido bastantemente e~clarecida; ainda

O Sr. R. de Carralho:-Não foram. niuguem negou o merilo da obra; s. exc. mesmo, Lomo fez
O Sr. Jorge Sobrinho:-Foram. En não era deputado. "er o meu nobre eoilega o sr. Jorge Sobrinho, Ilegou a sanc

Vs, excs. formularam a II~i do orçamenlo e não poderam Cão ;i lei unicamente cm ra~.ão do estado pOllC lisoogl~iro

conjurar o grande defirít que appareeell então: mais tade do thesouro pl'o,'incial.
o estado da provincia ponde melborar, e ent~o se a popola- Tendo eu, pois, na sessão do aono passado, quando Da
ção pelo interesse ,is letLras não tiver comprado touos os verba da clespeza do orçamento se inclllio à quaolia le
volumes soperar-se·ha est,]' falta, que julgam vir da uão sanc- 4:000~ reis, vol;1(lo a ['avol' della, pela cOllrenicncia que
ção. ha-de resollill' ~I provincia dessa obra, lião pOSSO ser agora

Mas, ba-eanJo-me nas razões de então, e vendo qoe (l, incohen:nle volanuo contra,
nossas cir'clIITlstancias financeiras hoje estão em maior de-I Se', exC', ilegoll então saDcção ci lei pelu eSlado pouco
cadencià, não posso deixar de votm' pelos motiros dH não'lisongeiro do thesollro, esse estado hoje pode ter melhora-
ancção. do, e s. cx.c. mesmo, se á lei \'oltar a sua sancçâo, tolvcz

Com este meu procedimento, não ha olrellsa ao credito reconsidere, e, examinando o estado do tbesooro, entenda
!iLterario da obra cio sr. dr. Ce~ar Marques; e direi m:lis: que a asscrnbléa obrou muito bem, e mande dar a quantia
admiro flue uma obra como essa, 'tão elogiada [l01' lodas as redída.
província.', a população do Marllnhão tenlla dei:'\ado ele subo O SI'. Lapembcrg:-:.\1as. agora, a lei não pode \"oltar
scrcvel-a. mais Ú :i. exc.

O SI'. H. de C;Jnalho:- ãa admire porque Goncalv()s O SI'. Fernando ele Cal'\'alho:-Ainda assim, se POI' "en-
Dias mOl'ren n;) miseria, t~ a pnblil:ação de soas obra nTlo tora (I assernlJlea mandar publicar a lei, e s. cxc. vir qUtl

custou O uiniJeil'o d'elle, o thesouro não tcm dinheiro para satisfazer essa verua, não
O SI'. Jorge SobrinlJo:-As obra'> de Gonçalves Dia-:;, que executa a lei, mas nós soremos incollsequentes' se por n\D-

foram comprada, sah'al'am e resah;aram a despeza. ora rel:onuet:cnun, como todos reconhecem, ql1e II obra .
Estou convencido que, qnanto á esta de que se trata, o ulil, qlJe é nel,e 'sal'ia, \,ota!'mos contra o projecto.

seu aotor não auferirá grandes lucros, mas tambem não Por tanto, coberente com meus principios ele de o aDno
terú [1rejllizos, garanto ao Dobrlj c1eputlluo. O:; seus com- passado, e reconhecendo a ntili<lade rla.oIJl'<l, declaro l{l1e
provincianos, subscrevendo ;J soa obra, hão ele tiral·o do voto PCICl projecto. •
emb1raço m que se :Jclla, :;e é que n tem. -~ão bavendo mais quem pedisse a pala\T<l, procedeu-

se ii "otação nomioal, em l'onseql1encia de requerimelJto
proposto pelo sr. Brandão, e deu em resdtado o segllillk;

I MuilO agmd cidos nos mostramos. agul'a a essa su.a Londade, A favor da lei nJo sanccion:lua, contl'al'Íanclo a 'im os de~

e ju lo é que .recordemos tambem mms outros aclos Iguaes, que sejos do UI'. José da Silra ~faía, votélram o' senl1orp.s:
~. S. tem pratteüdo com nosco. F .1 ~ I 1 C II v· . I INo dia 20 de maio, isto é, cinco dias ante de proferil' e te seu Dr, ernanu " ve:; ce arva 10- Ice·preSli ente (l' :J5-

discur o, s. , . teve a bondade de bonrar a Rep:lI'tição da vaccina com 3emuléa.
sua prcseoç.a, e abi ~ conv~rsar con~no, co nos disse,." que b<.:.via es- !lJajol' Jo~o da Malta ele Moraes Reao.
criplo no Pará vanos artlg?s eloglalldo_ o ~os~o ptccwnqno, que , ',' ", , .~
[) acuava bom, uti\' e prorClto o, que nao lll1ba sldo bonIto °acto DI. AnlonlO MartlOtaooo Lapember.,.
d'aa mLléa negando,pos um auxilio, c ~ue s. S. lI'~ste a.nno ~'o- Dr. Francisc.o àntonio Brandão.
taria a favor do nosso pedir~o, porque não era cilr~ell'?, llOha ln· RiC;jrdo Alves ue Carvalho.
telligencia. penSal'il, e volana conforme SU~1 cons~1 nCla,,, . . " .,

Muito grutas lhe ficamos por e, sas manJfcslaço~s, e recelando Dr. Jose Mananno da Co la.
sempl'e a a.:LuaJ influencia lIlalefica do UI~ de palaclO, fizemo.s a_té Padre Thoma: de ôJoraes Rego, presidente da assem-
uma promessa aos santos d.e.no sa del'oçao. par<J que~.~,.la nao bléa,
fosse cm quanlo uão se deClCIJ se cata questüo, 'porem lO[eJtzmen- '.. ,.,., ' _' 'J' •

'Ie s, s., cinco di(Js depois-note·se bem. assOCJOu--é ao SI', dr, Cont.lil I) !JzCCW)/a1W !.Isfollco·geograpll1co do .11ai l/-

.losé da Silva Maia, esqueceu·se do uso da su~ inteJligcn?ia, dos nftão, confoí'rne O pensamento do pre:;id ,nte entiío o dI'.
dictames da sua conscienci.a e até do seus e~['nptos, que alnc~a ho· José (]a il,,;) Maia, vot;)C'am os senbore.:
jc ~cntill1os uunca lorem vll1d? as.nossa maos! . '[ '. ,. "

Arisla d'isto não lemos mms C01sa alguma u. dizer-lhe. Dr. ~"ll Lllll.mo Mende::; Pel ell;J.



al'ligo, com que se nos pretendeu combatei" e pela força
d'argumelltação \'cr-so-ha ate qlle ponto de defeza insusten
tavel chegar<lm o sr. d,'. ~José da Silra Maia, (1 a.sua assem
bléa.
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Dr. Francisco Domingues da Silva Junior.
Marcellino Gonçalves Machado.
Antonio Cesar Cantanbede.
Francisco Lourenço Ribeiro ela Silvi!o
Conego José Gonçalves da Silva.
Antonio Bernardino Jorge obrinho. Eil-o:
Dr. Joaquim José Teixeiri!. «Aos srs. dopulados pro"inciae:;:
ftuilherme Luiz d'Araujo SOIl!':a. Lê-se DO Prologo rio Dkcionario HUo"ico Geographico
Igna(~io Antonio Mendes. do Dr. Cesar Mm'ques:
Dr: Fl'llOCisllO Dias Carneiro. «Collocada a questãO n'ostes termos, não nos poupamo
Raimundo Francisco MaL:hado. ao sacrifieio de publicar o primeiro volume, a}Jpelfanrfo do
Antonio Carneiro da Silva Oliveira, jui::,o do dr. iJ/aia e da assemblda }Jrovinciaf para o publi-
Fiquem aqui e para sempre regi trados estes nomes, ro- co, especialmente o entel/dido, l e aguardar a sua senten-

nheça-os a posteridade e faça justiça á todo.. ça.)
Para isto é necessario ainda referirmos mais algumas [lar- Mais abaixo:

ticularidades. «Lamentamo' ainua, que este procedimenLD <ll1clorise au:s
O rvm. sr. padre Thomaz de lVIoraes Rego, presidente mal-intencionado a ciizer, que (tlil proposito firme de gller

cresta assembléa e exet:utor de todas as 'ideias, e de todos 1'a ás feltras e ao esfltclo. a a7Jplicacão e ao sabet', foi eo
0$ pensamentos do I'. dr. 'faia, ,"otou aparentemente fI fa- tão j] rlivisa de grande numero de deputados pro\"inciaes, ~

vor do auxilio prestado á [)ublicação do nosso Diccionu1'io embora, diga-sc a verdade, custa;] crer, que ,.e rlocm in
hrst01·ico-fJe09'1'aphico. porque não teve corag~m de arros- felizmente estes factos na prl)vincia. que é pelas soa' il'mit'
tal' por meio da publicidade com a opinião publica, que ne- chamada a Alllel/as BrasileiTa. 3

cessarramente já tem condemnac1o a todos, que julgaram No Paú n. ;) de ,II de abril, di~ [) dr. Cesar jfarquos.
inutil, desnece saria c até inconveniente a publica~.ão do es- Continua:
tudo da historia e da geographia ela provincia, porem'. «Quercnuo elfes :lincla negar a verdade" patente a lodo',
rvm.a muito tral);)lhou contra elle, ora pedindo com seus ret:onhecida pelo homens mais competentes;; para araliar
tão bons modos, com o riso sempre a enfeitar-lhe os labios, aquella ordem de trabalbo. Ü JJ

(mel in ore, fel Úl corae) os votos llos seus collegas, ora E-pcremo. 7 »

invocando a autoridade do SI'. dr. Maia, alIlançando ser muitl) Á vista da maneira delicada C.OI1l que são tratados os elei-
doloroso á elle, e oITensivo ao presidente da província se por to da pro"int:ia, Ó de esperaI' que <I a~ embléa marque,
ventura obtivessemo. esse auxilio, e dcsculpando~se da ma- este anuo. algum quantitati"o.
nifestação do seu "oto ..\ favor porque .c "ia forçad a i to
por considerações a uma Pessoa altamente collocaua, a quem ~, 'Tfellt1 ml

d
lilo q~e ~ntevodder oDiccionario Aistorico.

. (' 'd - . t d' - - a \'ez a mmOl'la, a e retroo
deVia lavores e cansl eraç,oes, respeIto e su )01' maçao. 03 Parece que o espirituo o escriptol' !Juiz se comparar com al-

Logo o rvrn. SI'. padre Thomaz de MonlCs nego não vo· gUtlS dos 7 sabios da formosa cidade da Gl'ecia.
tou a fa"or, e sim foi um Jos seus mais acerrimos iníOli- ~ Falia con~ O" c1epu~ados proviociaes.-Ê bom explicar-se.

)' I . '. , ,,' ' Para Hrallar o COpl ta ! . .
gns, chegclnuo ate () ponto de dizeI, que, em caso d em[J~- 6 Quc nl! menores e I'recnles cou'a conue COl- eIIIcxactldõrs.
te, se fosse necessario, elle afogaria essa lei I 1 O 4:000$000!! ~[lgueil'U 00 caso. Ião trepide. "

Sentimos só que um sacerdote, um ministro do altar, e
d'uma religião toda verdadeira, se apresentasse na caàeira ua Não responrlemo , e nem era passiveI fazeI-o n es e ter
presiclencia ela represent<lção provincial, á illudir com seu I'eno. onde se cullocou o dr. Maia ou alguem por elle: de.
voto a provincia, ii mentir ri seu' juramento, ú trabir a sua presamos essa deatribe, como muitas outra de que temos
conseiencia, e à dar assim com este tão censura"cl procedi- siL!o victima , porql1e não podemos descer, descer muito,
menta um exemplo perniciosissimo {Is uas ovelhas como descer por milito tempo até ébeg<lr ao ni\'el, ond~ se charnr
vigario. dam esses e outros individuas, que tem por missão espe-

Depntados houveram, Gjue andavam com um nO do P~t(;li- cial o.enxovalhar e arrendeI' a tudo e a todos occulLanclo
('ador J'ilal'anhense, gazeta aflicial, (no~e-sI3 bem) mos(ranelo semp"e o seu nome, sem duvida porque não querem deixar
11m artigo, qu.e contra nós escre'7eu ;)lgLlem, fJue nem se n'esses ,postes, como se fazia antigamente aos criminosos,
quer teve a coragem de assignar-se, ou pela con\ icção de fIncad<ls suas caheças para exemplo aos futuros e atre' ido:;
seu pouco \'alimeuto, ou I'eceioso de que ao lêNe o !':~u ignorantes.
lJome a opinião publica lhe imprimisse logo na fronte o I'tJr- Notava-se fj'esse dia muita inquietação ·no recinto d'a - ,
rete do sen-ilismo. J sembléa: parecia que ahi ia c1ar- e um grande combate.

Se fosse cbamado :'t respon:;abiliclade peranle os lribullaes O sr. Jorge Sobrinho, como chefe da maioria, arrigimell-
compareceria por certo não ° verdarleiro rabiscador. c sim tava a sua gente, de momento a momento expediam-se cor
algum infeliz, venditlo pela necessidade, on algum misera- reias de palacio para o paç,o d'assembléa e de te para aquel
rei, cnjo nome já e-teja registrado mais L!'ulllu \'ez no livro le: o rvm. sr. padre Mornos Rego escre"ia e recebia lJilhe
ela entradas ela cadeia pnblica. tes, gestitulava, arregalara os olhos, arreganha,'a os deu-

Offerecemos á consideração dos nos~os leitol'e o referido tes, e fazia signaes.à sua tropa, alé que á final rcnceu, não
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O direito, não a razão, e nem a justiça, e sim ::J lH'epotencia pregal'i::J, pois longe de ~cr-no contrario mui alLo falia cm
pisando por cima da dignidade pes~oal d::J maioria I _ nosso farOl'.

Um deputauo o sr. dr. Joaquim JO:ié Teixeira, uesclllpan- Uma das fontes da historia são por cel'to os archiros: abi
do-se, disse ter votado contra, pllrque achou o nosso eslylo fomos, ahi os revolremos, e ahi separamos o trigo do joio
desigual. e ° aprêsentamos ao publico.

Muitos dos nosso~ artigos foram escriptos em dirersos Gayoso, um excellente portugllez, homem de bem, carac-
lugares, cm epochas differentes' e sob varias impressões: ter nobre, e que linha uma só palavra, (noto bem, sr. dr.)
ora sendo o estylo () homem, segundo diz BufIon, não é no seu Compenl/io histol'ico, recciando essas e outras cen
para admirar que de todas estas coisas &e resintam os nos- suras assim respondeu-«Tudo, quanto fosse novo e siogu
sos artigos, mormente escriptos uns com difTerença de me- lar cm bistoria, seria suspeitoso 00 falso. D O mesmo uise-
zes e até de annos da I'edacção de ouLros muitos. mos nós.

D'este escolhos notados por s. s. não escaparam homens Magendie, IIlustre professor de philosoplJia oa faculdade
muito notareis, e elles mesmos o confessí1m com invejareI de medkina de Pariz, poblicando uma de suas obras pro
franqueza em st!tJs escriptos. feri.) tambem estas palavras defendendo-se de alguns d'es-

Por exemplo. Froi Raphael de Jesus no Castrioto Luzi- ses criticas, superficiaBs, e tolamente mordazes.
lallo cliz ao leito?' «Se me não acbares igual no estylo, não (Todos comparam-se na sua esphera á alguma coisa mai
me notarils desigual na "erdade, e quando n'ella não tenhas ou menos grandiosa, à AJ'cldrnedes, á Newton, á Galileo, ;j

licção, não te faltará entretenimento. Descartes etc. e Luiz IX. comparava-se com o sol.
• a.\ diverS"idadc dos larores, senãu faz;) tela màis rica, (Em quanto a mim sou muito mais humilde, comparo-

IIJO deixa de a fazer mais ,·istosa.» me com nm trapeiro: com o meu gancbo na mã<:> e o meu
O erudito c incansa'·el sr. Francisco Adolpl1o de Warnba- cesto às costas, percorro o dominio da -ciencia e ajunto o

gt~m, e. criptor que por muilo obscuro oão é sem um·ida que encontro. D

conhecido por s. ., embora o seja por todos o sabias do Assim fizemos nós: percorremos os "astos campos do
mundo, por todos os homens intelligentes e estudiosos. na passado, e colhemos tudo quanto n'elle encontramos, e as
pago XI do Prefacio lia 2.° tomo da sua importantissima sim fizeram todos os que tem escripto trabalhos bistori
I!istoria do Brasil, sobre o seu esLylo diz o seguinte, que coso
é tão apropriado a nós. Isto por certo sr. dr. Dias Carneiro, emuito e muito dif-

I<1mpo sircl fõra pai' evitaI', que não e~capassem repeti- fl1rente da campo ição d'algun \'ersinhos, de algumas tro
çôe , in~orreccõc., e faltas de clarezas, que se \·ão a(\ver- va., e de algumas qnadrinba : n'estes Y. s, pode devanear
tindo: e uem qlle sejam muitas, q(Ja~i no admiramos de e in\'entar, e na historia não, o caso é ootro, muito uifIe
qoe, ao tratar ue Lanto assumptos nO\·08, procedentes de ronLe, e muito mais difficil: hade trabalbar, cansar a ,'i ta
origens tão desencontradas, não commcte emos muitos mai . e a patien~ia em decifrar manu criptas até de seculos, hade
É pois o casu de repetir com Rousseau «Ce n'est pa 'asse:, comparar os factos, pesai-os, avalial·os c apreciai-os sou di
d'une moilié de la vie lJour fuíre un .. ,/"vre, esC de I'au- versas formas ete.. etc., e 00 fim ainda, pelo meio da pu
re moifie lJOltl' le con"iger.)J . blicidade, !lade exrõr-se o pobre e can ado autor a quanta

Ainda mais D. Francisco ManDei de Mello, autor de \'aria. cpnsurcl. chamada por l\Jilton-assassinato moraJ~ lbe queira
obras importantes, chamou o sen eSI)'lo-aQU:lLrO palavra- fazer qualqoer imbecil, pelo que um distincLo escriptor frao
po tas natul'almente, que o n:o lhe ensinaI] :l deixar a '·e- cez AICredo de "\ igoy cootra ella excbmo.u-lJublícidade!
ze:> no sou lucrar e outras perto d elle.}) vil publicidarle, lu ni70 és 1Jlais que o pelourinho, onde o

Se .. s. tivesse lido essas e outras obra iguaes, para o profano, que. lJassa, pode esbofetear a to'los os allclol'u.
que tem muito tempo como magistrado do interior da pro- Outro deputad,) decidiu do merito do nosso Diccionario,
vincia, onde bem pouco tl'abalho tem s. s. e C)uasi todos os seos só porque ou não acbou completo um ou outro- artigo, on
collega , quando clles não andam 'empre a armar processos mesmo não depal'oo com algum que procurava.
inju-Los por vinganças politicas, por cerLo que não diria Era impossi';el, que apresentassemos obra perfeita, por
uma banalidilde de tal jaez, mormente não tenelo publica- que como lJúmem não temos o dom da perfeIção, ainda
do alé hoje um só livro, mooumento de Sua vasta intelli- me moque oos sobra sem talento, e babilitações, que no
géncia, afim de ser\'ir ~i nós e a outros escriptores-de bus- faltam.
sola, de I haról e de guia em sUITIma para nossos escriptos. Alem d·Uo, como muito bem uisse o illustrado commen-

Ei' porque o infeliz Lopes de 1\Iendonça tanto gritou con- dador Antonio Joaquim de r.Iello (Yide pago VII) é da natu
tra a mediocridade preteociosa e esteril, que, nada produ- reza dos Diccionarios o terem ommissões, faltas, e l:lc.uoa5
7indo, qoer e impôr aos rasamente e topiC\()s por meio de que se rflo corrigindo, e ampliando em uccessivas eclic-
criticas cm fundamento. ç7íes.

Affiançam-nos tambem que o J. dr. Francisco Dias Car- O erudito e incan arei commendador F. A. de Warnba-
IV'liro n um dos seus arglln,lenlos contra este Diccionario gem, na sua importante /listoria do Brasil, 2° \'olllme no
dis e não ter achado I)'ello na1a de novo, C que tudo tinha Prefacio di e eslas pala\'r<j , que serão a chave.d'oiro, com
sido copiildo por nós dos ilrcbil'os publicas. que encerramo a no"sa resposta :í esta objecção. «O tra-

Este argumento é COI/Ira ]JrodUCe!1/em, c e s. s. soo- balho de uma hi toria é, como o de um Dicciol/ario, tanto
bosse ao meno o que é historia, por certo que não o em- mai ntil ao publico e ingrato par~ o antor, quanto mai.
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ele consciencia IJOu\'er 'sitIu feito. Assim como o estudioso, auxilio muito jnsto que pedia,' foi croa/'-Ihe dilIJculdades,
que busca no di'cionario uma palavra, a a n~o encontra a seu que se não impedirem a pllblica~ão deste lirro, cuja impre:
gosto, n'llm assumpto a que se dedicou de proussão, deci- são estü qlJasi conr~!uil1a, não o farão emprubenLler (raba
de por duas ou tres linhas do trabalho de sessenta mil ar- lho semell1ante, com o receio de algprna rez se \'0r na irn
tigos eonticJo:s e!U mais de mil paginas, assim tambem julga possibilidade de solver os com[lrumis~os qne coolrahir.
ás vezes de touo de uma o\)ra historiea o ingenno burguez, «O:; que negaram o ·<luxilio. 3rgumentcll'n dizendo, que 80
só por um f;:cto ou data d'alle (omitido de proposilo ou a obra ti boa enco[jtr3r;i~na procur:l a indemnis.1ção da des
alterado em virtude de (locuroentos antes desconhecido) e pez:l, e se é mti aTIa vale o t1inheiro pedido: este :lrgl1mHIJ
o lJfefencioso gramrnalico só por uma frase em que embi- to só pQ.L1~ ser nprc:'>ent;ldo POI' 'quem fingir descunhecfJr d

Gon.)) nossa t,na.»
Outro (leput:ldo di"se não ter acbado n'e ta obra. subI i- -~-~.".~~"~

miclade de pens<lmentos:l:ielleztl ele ideia, eOGanto, illusões OConslilllciol/al, o valenLe e decidido ue('tln::.or elas itleii1s
e romantismos.. . . consBrv;jrloras puras, no 'cu n. '12 escreveu o seguinte:

Esta linguagem é impropria 11e trabalbos bistol'icas, e «Assembléa provincial.-Na sessão de 25 clu corrente fui
aquelle, que a procura em c8t:riptos d'esta orLiem, só pro- regeilada a lei devolvida sem sancção o alJno passado :i a8
...a muila falta dos mais trivi<lcs e comesinhíls pl'incipios seml.Jléa pelo viGo-presidente ur. José da Silva Maia, lei que
u'educação litLerari.1. . concedia um subsidio ü pnblicação df) Dircio/1flrin ifislol'i-

Nós, bumildes trabalbéldOl'es, doixamos, como disse Sloll, co do (~r. Cesar Augusto Marques!
ao coo tmctor do edifkio, ao futuro e~cl'iptol' ela lJistoria \<Proceden á regoição, sisuda e circull1specta L1iscl~ssão

do Maranhão. que por ora ainda não ~pparl)CeU, o r..nidado no sentido contrurio ao ~cto inju to c illegôi do Yice-prÉj'i
de regular ~ ordem e a cnnstrucçJo: estando apoo'ls em ciente da [Jrll\'incia, tontlo apenas jll'lificado-o o sr. Jorgi1
serviço do arcbitecto, cremos desempelJhar [la ·so papel r8U- Sobrinho. <;

nindo alguns materiaes, de que elle se possa senir, c para «Paliaram ú farol' dJ saocção da lei os.: cnlJnl'es c\l.'pOla
is. o arrostamos com trabalhos, cuidados, fadigas, dcsasoce- do' Bicardo Carvalho, Lapcml)er~T, Malta. nrand~o c Fer
gos, Llespezas superiore:; ,is nossas forças, eom insnltos e nando Carvalho, que \'otaram no me'lllo sentido, C t:lmbelll
até com Illjl1stiças. ':otaram os senllops padre Thnma:t.. e ~Jarian(l Lia Costa.

Embora! Demos em tollo o caso o primeiro passo. Nin- «Votnram cOlltl'a, os senhore~: Jorge Sobriuho, GuillJcr
gl)em, perante a historia, nos rouoar<i a gloria de termo:; me Sal) a, M:Jreellino Madl:ldo, Cantanhedt:, Carneiro Oli
sido os primeiros, que arroteamos e:te campo, que levan- veira, Conego Gonçalvús. Hibeiro LIa Sill'a. Domingllcs da
tamos este mODumenLo, que legflmos ;j nossa patria, não t30 Silva, Haimundo Mé\chado, Teixeira. 1artilJiano Pereira,
forte e magestoso Gomo desejavamos, e sim como podemos_ 19nacio Mendes, e Dias Caruciro.

Nem insllltos em jorn:Jes mesquinhos e assalariados, nem «A votação foi nomioal â re1lllerímento do ~r, Brandão.
o odio d'um \'ice-pre idente em e,:ercició, e nem a subser- tendo votado contra este requerimento, os senhores pallm
viencia fl"nma assombl6a terão esse p.oger, é quando a ::lIma J'homaz, Martiniaoo, conego Gonçalres, Uibeil'O ua Silva.
se desprender do nosso corpo. e fôr este dormir o. somno, Dias Curneiro e Cantanhede!
que na Crase de Byron não é interrompido por sonhos,:l l( Da disenssão havida, que. er;i opportullalOcnte publica
posteridade então nos fará justiça, porque a lousa do se- da, vel ãlJ os leitores que não o bem da provincia, ma' o
pulcl'o El, como muito bem diz o distil1cto litterato Manoel terrivel sentimento da vingança foi que pr :t.iLlio a não sane
eI'Araujo Porto-Alegre, o crisól da ycrdadc, o escudo onele ção d'cssa lei, cuja regei/ião pela assemblóa consti~!lil':i o
se embotam as espadas de nossos inimigos, e a taça onde ponto mais negro da nossa historia legislativa prorincial,
se mirram os labios da calumnia e da inveja. que diOicilmeole, senão im[Jossh'ol, se apagará jamais!

Tem[Jo é jú de deixarmos, na frase do distincto e infeliz «[:azemos os mais ardentes rotos para que n inju'ti(j a
Jitterato portogueí.i LO[Jes de Mondooça ({esta peleja ingloria, vel procedimento da assembléa provincial do Maranhfto. do
esses ditos vagos, esses S:lrL::lsmos covardes, esta vegetação anno ele i87'), não sirva, ao bi'toriador imparcial, de ba.e
apoGrecida da meuiocridaJe pretellcio'a, que caIlsa e ener- ,para avaliar o grãu de illllstl'ação da piltria dê Cantlitlo Men
va a mais robusta vontade.» des, Gonçalves Dias, OdMico Mendes, Corrêa, Gomes de

No meio destes e de ontros desgo tos, qu'e nos deu n'esse SOllsn, João Lisboa, ,loaqoim Campos, Cesal' Marques, & &'
dia o sr. di'. ~)~ia e sellS c0f!1parsas, a imprensa veio vin- (\É lamentavel, que entre os qne conc\emnal'am essa lei
gaT-nos, e () illuslre redactcr elo PaiJ, o incansavel p'ropug- ulilissima, SI, conte o dr. Franci r;o Dias Carneiro, intelli
nador de todas as ideias ute-rs e proveitosas á terra, em gencia distincta, 'que tão boa fama gozava na repnlJlica dD5

que nascemos, no seu n. 7G, censlll'ando a :lssemblé.a disse leUras !
o scgninte: «Felizmente para o dr. Cesal' Marques, c pal'(1 o credito

~~~~~_. do Maranhão, entre os vaLas contl':ll'io_, apenas ha tres ba-
«O Diccinnal'i'o do sr. dr. Cesar. --Kegou a assembléa c!Lareis {'ormarlos em direifo. .

pw"indal o subsidio p,;\'a a publica(~ão do DicGional'io His- «A barbara conclomo.1ç.ão dessa lei não nos sorprehendeu,
toríco do sr. dr. Cesar Marques. Fez mal. contavamos com ella desde que "imos o sr. padro Thnmaz

<lEsse liVl'o é de muita utilidade e não e::,t~ o seu' autor empenhar- e pela sua regeição: o .. .t'olou, á (ovor da lâ!!
em posição de poder ü sua CIl ta imprimi I-/).. T gar·lhe o aQue h'omem de recursos, meu Dens I»
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~a~sou-se o di;] 26 cm comple~o [1rázer .para o 51'. dr. ba de ser n dr. Cesar Marques galardoado por Sua Mages

Mrllil, e os sell' dl~pútal]os, que entre salluações e libações tade o Imperador, com o officialato da Rosa, em attenção
fe.tejaram não, como peu aram, a negativa do auxilio para ao relevanli 'imo serviço prestado ao paiz em gel'al o a esta
11 impressão do nosso Dirciol1llT'io, c sim a quebra da dig- provincia em particular com a publicação de sua valiosis"
nidade reciproca dos convivas. sima obra-Diccionario historico e geographico da provin-

Como é v::Iria neste mundo ii sorte I como é inconstante üia do Maranhão-!
a fortuna I Nos pai7.cs ('.ultos, onde não se supponlJa que a iutelli-

Uem diSSe O, infeliz uesemLJal'gadol' Tl10maz Antonio Gon- gencia e illustração eja monopolio de uma família, os ho-
'l.aga na sua Maril1'a de lh'rcelt. mens úa esphera do dr. Ce ar !\Iarque não oITrem o me-

A sOl'le oesle mundo é mal segura, nor ernbar<lço nas publicações de suas producções Iitterarias
,ualquecoQ; vem d~pojs dos males u ventura, (~axime da nat.ureza da que publicou o' nos o comprovin-

.. ' ...'" . lJó,depOls <los prazeres a desgl'a~a! clano) e os governos os animam para que alie possam em
No dia seguinte, ao despontar d'aurora accordaram os ha- tão patriotico labôr.

hitante' U:l l:apital ao riuDmbo do tiro d'um dos canhã.es No Brasil mesmo, o dr. Cesar Marques encontrou admi
t1<l fortaleza de S. Marcos annunciando o vapor do sul, e I'adores que o applaudissem sem laivos de lisonja; mas os
d'ahi a'2 horas mirava-se nas aguas do fundeadoaro o Para- peqllinêos de catadura ridicula, carcomidos pela inveja ou
/lÚ trazentlo-nos a agradaval noticia, que Sua Magestade o pela ignorancia e malvadeza, negam o merito de tudo e de
Imperador no dia 10 de maio, isto é, ,15 dia antes do pro- todos, e, nas f~cbas da prosapia escondendo sua incapaci
r.edimcnLo por dem::lis censuravel d'assembléa, nos havia dade gritam na praça pulica contra o homem que rasgando
r 1l1liea lo oITkial da imperial ordem da Rosa «allendend'(J o véo da obscuri(lllLle lhes apresenta a I'efulgente luz que
ao:; nos:.;()s relevallLes serviço litLerarios. D indica o caminho do progresso.

1\ão podia ser nem mais prompto, nem mais apropriado, !\ illV"ja é o COITO ivo moral ua sociedade.
Ilt ln mai positivo e l;cm mai brilh<lnLe o nosso desagravo, Sua Magestade o Imperador, porem, cultivador ua leltras
mormente sendo acto esLe totlo cxpontaneo de ua Mages- e am::wLe da historia paI ria, conhecedor dos bomens e das
tatle o Imperador. cousas, Dor um C1l:to de rei verdad~iramente sabio, acaba de

O di 'Lincto sr. senador Cantlido Mendes d'Almeida escre- patent~ar quanto lbe é grato o trabalho liUerario do dr. Ce
\' mio-nos em Hj li'esso me mo mez nos disse:-«MuiLo re- ar lal'ques, l:Ondecorando-a com o officialato da Ho a!
licito-o pela distincção com que Sua Magestade o Imperador É que o Imperador dá a Oesar o que é de Gesm-,
quiz ainda uma v l galardoai-o pelos seus importantes ser- No di:] ubEequente ao em -que a assembléa rJro\'incial do
viços ás letras patrias. Sua Magestade retirando-se do 1m· Maranhão, em SU1 é1lta sabedol'ia, !Jegou ao dr, Cesar Mal'
peria, não quiz e quccul-o fazendo justiça aos seus mereci- ques o aoxilio, qlle pediu para occorrer as enormes despe
mentos.» zas da impressão de uma tão imporLante obra, rbega-nos a

.\s audações do.; amigo, ue muitas pe::>soa jll'tas, in- grata noticia de mais urna honra honorifica, que o mOlJarcha
l:cras e impal'GÍaes, quen'esse dia nos felicitaram por esse concedeu ao infatigavel autor. corno prova de sua perseve
desmentido tão solemne, que o pra idente e a sua assem- rança e aturado estudol
hléa receb~ram d'uma Pessoa, tão competente pela sua illus- Ião importa: é esta a sorte da maior parle uos homens
ll'aç~o, saber, e gosto liLterario, como pela ua ele\'ada po- de lettras, em cujo martYl'ologio estão eSGripto nomes de um
sir.ão social, juntaram-se em breve as tia imprensa, que aqui cem numero de benemeriLos. e poderá o dr. Cesar l\Jarqne_
ramos archivJr como prova rio alto aprec.o em que as te- dizer como o poeta portLlguez:
lUa,'. Zoilos, e tremecei, rugi, mordei-vos,

t:il-a': Maranbão, 29 de maio tle 187 I.

A retlacl}ão uo Pai:. escreveu:
Con ta·nos qne :J condecoração do SI'. dr. Cesar Marques

tofTit:ialato da Rosa) foi em rcmuneraç.ão do serviço, que O sr, dr. Maia, completalOente despeitado, procurou ain
preston ao paiz com a publicação do seu Diccionario IIi - da afligir-nos, e oeutralisar d'alguma sorte a boa impressão,
Lorico tio \Iaranhão. Foi merecido o galardão, qUl7 produziu em todos e:ta prova muito ignil1ca~iva do alto

~~ apreço de Sua Magestade o Imperadol'.
A redação do Teleg/'upho no seu n. i9 disse: O" meios sempre pequininos. de que lançou mão, serão
Conrlecoracào.--Foi agruciallo com o officialaLo da Rosa descriptos no seguinte capitulo.

U UI'. Ce ar Ãugusto Marque. O as"umpto, a verdade, e o proposito "firme, em que nos
Comprimentamos ao agraciado, que a'sim qj I'econheci- achamos, de narrar tudo quanto tiver relação com o pre5en

dos os sens serviços, prestado á historia patria com a pu- te Diccionario nos leva a contar mais uma oITensa, que re
blicação uo seu utilissimo Diccionario Hi toriCO' e Geogra- cebemos d um do memhros da maioria d'assembtéa pro-
phko de ta provincia. vincial.

~_~ o Publicado/' iJJaran!Lense n. 148, onde sahi'o impres-
Lê-se no PlÚZ n. 79 u seguinte TJU,blicaçilo a 1)edido: so o que se passou na sessão de 3 de junho lê·se o oguin-
A condecoração do dt', Cesar Marq1tes.-Noramente aca- te:
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<tO SI'. Brandão:-Ultim:Hnente ao;; commendas tem \'indo' «Que o SI'. dI'. 'Maya propuze sú, em sua \"al'anrta, tae:>
Ü granel. bomens estando na presidencia da proyjncia, ainda se poue-

"O Sr. Mendes Pereira:--Se não o di'. Cesar ~Jarqu(1s que riil snpportar; mais na presidencia elo SI'. UI'. Gomes de
o uiga. Castro, foi um insulto á provincia, ti assembléa e :'t aumi-

0.0 SI'. Branclão:-A commenda. que te\"e o dr. Cesar Mar- nisLrar,ão de quem de nenhum rnoufl Le\'c partI:: nos escal!-'
que" foi muito merecidamenLe. Foi-lbe daua expontanea- dalo do anno passado.
mente por Sua i\lagestade a Imperador, «Tenho hojo a prova e\'iuonte UJ falsificação r)'ess3 acta;

O Sr, H. Can'albo:-Foi o resultado de suas locubl'ações e tão evidente que convencerá ao mais incredlllo. Bre\'ú-
litteraria , foi uma distincção ao merito.» mente o puLJlico a lerá lúste jornal.

Refleccionemos. ~Concluindo, peço a esses dous homens, que me cbamem
Nunca o sr. dI', Martiniano I'ecebeu de nós a mais peque· :i. responsabilidade; quero convencei-os em juizo "tell

na oiIonsa, antes quando nos \'isitava em nossa casa lhe eram te de falsiucadores publicos, e o farei já com a~ ~'fóvns,

concedidas todas as de,monstrações de estima, e ate de com- que:tenuo em meu poder, e já com:o testemnllho ue mui,
miserarão, mui principalmente depois que s. s. por meio do tos dos deputados da maioria do anilo pa sado, em cuja
Paiz declarou urúi et o·}'bi sei' o ludibrio dos meninos e honradez tenho confiança.- f(, de ll1aio de 7J.-A Lape//!
moleques, que lhe riscavam a frente de sna casa, que o be1·!J.»
perseguiam com llitos offeo ~IOS, e que até SlTil escrava e o As aceusêlljões ão gravissima e lJem positivas, sem o
eu innocente filllinl10 não o respeitavam mais! COllsta, o dizem, é vo;; )Jeral, e as aI!UJ'Jes peI'Oda', de que

Esta sua aggl'essão, pois, sobro injusta, imprmlente e quasi sempre se serve o miseravel c<l\umniadol', I'eceiando
desnece sal'ia, lem todos os visos ue ingratidão. a punição da lei.

A principio não lhe qnizemos d<Jr resposta alguu13, por A naua porem se mo\'eu o :'1'. UI'. 11ill'linl:lno ...
não ser digno d ella quem (l~ixou correr livremente, sem Org<JlJi ou-se, como já narramos a pago 336 e 1.30, aqui na
'1:Iamal' á responsabilitlade, a seguinte correspondencia, Pll- capital, a sociedade 11 de Agosto. COllvidauo o sr, di'. Mal'
blicarla no Pai:. n. 6u de 6 de maio, e na Reforma, elo Bio tiniano parJ ser um dos inslituidol'es '.. mo trou- e mui
de Janeiro, n. 128 de 7 de junho, tudo do ('orrente anno, Lo cbeiu eI'animaç50 ;r 'ígnoll as l:arta:> du con\'ites, e olTe
escripta e assignada, não por um ente miserél\'el, da d·3s~e recen,sol)ara r~ge.r gratuitamente a aula tie primeiras lattras.
d'aquclles de quem Bocage dizia- Nomeado para a commissão ol'ganisado1'3 lIo' c:-tall1los, s.

Põe teu nome 1101" úãixo e estou vingado, S. ahi incluio a \'erba de GOO!'OOO reis para eu pagtlmento.
c nem por algum individuo desconceituado Da opinião publi- a qual, senrl,) suhmetilida :'t discus 'ão cahio l;ofllando apenas
Ga, que lenha por habito ti'ansformar a penna em estilile com o eu voto a 1'11\'01" ::.E'.III duvida pOl' dizer s. ".-I'es nos
do siGario, e ferir a tudo e a todos, sem respeilar couside- (1'(l agi/ar. D'alli em uiante nUllca mais " " ~Ompélrel:eU,

rações sociaes, talentos. virlude-, e ,eniços importanLes, nem no rlia 2 ele dezembro, o da in lalla~ão oficial da so
pelo que nenhum homem ue bem deSCI, á responder, e 'im ciedade, tanto que pnra ubutiluil-o, como secrelario, foi no
pelo SI'. Antol1io ~Jal'liniano Lapemberg, bayharel formaLio meado o cidadão João Candido de ~loraes Rtigo pelo res
em sGiencias sociaes e joridicas como s. s., deputado pro\'in- pectiro presidente, o SI'. UI'. Antonio d'Almeiu<I Oli\'eira,
dai como s, s., c que já foi promotor, como .. s. hoje é, Tambcm não fez elfacti\'o o seu oITerccimcnto p:Jl'a reger

,Bil-a: a cadeira ue primeiras leltl'a~, L:ll1to que fOI Ilomeado outro
«Sr. I'euilctol'.-Retil'ei-rne ua s;lla da::. se 'sões da :lssem- profo,sol' o ciuadão .lu. é 'fei 'eira de Sou a, que tem ús

bléa no dia 3 e retirei-me cheio ele indignaçTIo, venuo ele- ladij r;onslnntemente em 101l\';)vel exel'(.;lein até hoje.
gero, e para pl'e i lente o 1'. padl'e Thomaz de j\Jorae Bego De lUllo i 'LI) conclne-so, que a'::.ignnu a' circulare', e
o para 1° secretario o sr. dr. l\1;)l'tiniauo :\hmdes Pel'cira, e'Cl'lJ\'ell apenas tres aclas, e por tão pouco serviço par cel'
os dous autores da falsificação do anDO passado! I ! to que o sr, dr. MarLiniano Mencfc' Pel't~ira não seria can-

aPois não []IH)\'e um mal'anllense digno cresse lugar? decorado com o ofici:Jlato ua Hos:!, se não 1'0 'se illudida
llã~ se achavam presentes o senhores dr. Vi\'ciros, dr. Fer- a bOJ fé uo go\'el'l1l) imperial com iuformar,õe' inexacLas
uando Carvalho, dr. José Mariano, conego Gonçal\'es, major pela pl'ecipita('.ão, com que foram dad:ls,
CanLanhetle e oulros muitos no caso de ocwpar o allo cal'· r\. nos a viJa publica, os nos os s'}l'\'iços, e os nossos tra
go de presidente? balhos liLLerJrios acham-'o menciorl<hlos aqui o'e ·te DicGio-

aHavia necessidade ele fazer-se lO secl'oLario um homem /lario desuc pago 11-00-2:1 wl. ate105-[a cal: cOlllp<lre'o~

que alem de falsificadO!' é inepto corno pl'omotol' publico? o publico com O' do sr. dr, ~Jartiniiln , e deciJa qual ,de
Promotor que diz em um Droce so de ferimentos pOI' arma- nós doi' mais digno rra u'essa distiDCOO.
dilha: Felizmente ludo no mundo tem l:ompen 'ação: pl'oxima <1O

((Seja o réo pronunciado nas penas uo art. J92.» . prazei' exisLe a dor, i.Í p;lr da c::lIvmnia ;] reruade, ao lado
CArl. 192. Matar alguem em qoalquel' das d~curnsl3ncias da olIeosa a justiça par;) pUDir () rime o premiar o merito,

aggl'avanles mencionadas no art. i6 ns. ::!, 7, 10, II, '12, Ainda sob o clesgo::.to de tão injusta qU11rIl expontanea
13, H e '17. aggl'e~são, recebtit\)os dú Pernnmbuw o lJJei'ccwfil, de Goyan-

uPena -ue mOI;te no :5rüo ll1aximo; de galés no rneuio na, jornal litterario e l/oliciaso, e no sou n,O ~6 de 3 de
1 de pI'i JO com trabalho por 20 annas no minimo). junho lemos o seguinte, que aqui Lranscre\'el1lo.~ pJ!'a m:)-

«I~to foi escarnco: nife~lar aos sons illl1sL['e~ ,'edaclores ri nossa gl'atiuão.
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qCondecomção.-O distincto litterato maranher.se, o sr. sua carta não passa <l'um laço armado ii minha boa fe, para

dr.' Ce: ar Augusto Mar9ues, acaba de ser coudecQrado com ~atisfazer paixões d'algum inimigo politico occulto.
o oLficlalnto ,da ordem da Rosa. Naturalmente, foi esta con- ((Maranbão, n de abril de i87L
tlecoração devida á dedicatoria que o illustre agraciado fez Francisco Antonio Brandão.»
do seu exccllente-Diccionario Historico do Maranhão-ao Com este ultimo retoque do sr. dr. Brandão está acabado
sr. D. Pedro II, e portanto é uma condecora('.ão significati- o retracto do sr, Martiniano....
"a, pelo que damos os parabens ao SI'. dr. Cesar Mal'- Um bomem d'este jaez não podia deixar de ser aprovei
qnes. tado peJo sr. dr. Maia, e assim o foi sendo por elle nomea-

«Ainda mais .apreciavel deve seI' este acto da ffiuuificen- do ((delegado da instrucção publica da freguezia de N. S. da
cia imperial, quando é fa(jto, que podemos garantir, e que Victoria,» recompensa tambem da otrensa, que nos dirigio
qualquer póde verificar, ser a primeira condecoração, qUE: na assembléa.
se deu no Brasil por moti\'o litterario ! Fecbamos o presente depositando aqui os nossos agrade-

«Muitos Jitteratos nossos tem sido condecorados, mas vimentos aos illustres deputados, que, zelando sua dignida
por motivos politicos; corno, por exemplo, o poeta Maga- de e usando de sua intelligencia, despresaram a mesquinba
Ihães, que tem duas ~ommendas, mas uma-ganba-no Ma- perseguição que se fez ao nosso Diccional'io, e votaram a
ranbão e outra no Rio Grande do Sul, como secretario do favor do peqneno auxilio, que pedimos:
então conde de Caxias.

«Fica pois patente, I que se esta condecoração foi a ultima IV
dada pelo sr. D. Pedro II, tambem foi a primeira concedida
a um escriptor por motivo litterario.ll Entramos agora na descripção d'uma lucta bem pequenina,

Mas o que deviamos esperar. do sr. dr. Martiniano? que com nosco travou o sr. dr. Maia, abusando ainda oma
Concorreu s. s.a, como primeiro secretario d'assembléa vez da sua posiç~o de presiclente da pro\'incia para nos ma

provincial, por meio LIa falsificação da acta, de que tractou goar como inspector de saude do porto, commissario vac
tão claramente o sr. dr. Lapemberg, para extinguir, como cinaqor provincial, e delegado lillerario da freguezia de N.
clesnecessaria e inutj/, a cadeira de r.hymica e plJysica, só S. da Victoria.
afim de tirar meios de vida ao SI'. dr. Francisco Antonio Venceremos o nojo para descrevei-a.
Brandão. Não contente com ist·), pouco depois, s. s., dando No dia 20 de maio entrou do Pará o vapor Tocantins
mais urna pro\'a de sua ignorancia, requereu perante a as- trazendo na Carta de Saucle a declaração de reinar na ci
sembléa, que se probibisse o ingresso e se cassasse ao mes- de de Belem a febre amarella.
mo r. UI'. F. A. Brand~o o diploma de deputado, e d'abi a Em virtude da P bypotbese do arl. 2{ do regulamento,
poucos dias, s. s. mesmo dirige-se á soa victima, e Ibe pe- que baixou com o decreto n. 2734 de 23 de janeiro de 1861
de não só a sua assignatura mas tambem a sua coadjuva- embaraçamos a sua livre pratica por 9 horas tão somente,
ção intellectual para um jornal-o"arte, que s. s. publica, tempo,- que julgamos sufficiente para executar as- medida"
passando pelo dissabor de lêr no Pai:. n. 1)7, de sabba- determinadas nos arts. 22, 23 e 24 do referido regulamen
do 22 ue abril de 1871, a seguinte earta, que tambem fi- to.
cou sem resposta. Nâo achando no reglllamento art. algum, que nos obri-

.Ao sr. bacharel Martiniano 'lendes Pereira: gasse a dar parte ao presidente de todas as occorrencias da
((Li eom profunda admiração a carta que v. s. me dirigiu inspectoria de saude do porto, não lhe officiamos a tal res

bontem (16), convidando-me para não só prestar a minba peito, mormente quando já o haviamo. feiLo em ·17 do mesmo
assigoatura ao seu jornal, como concorrer para elle com mez, relativamente ao vapol' inglez jJJaranhense, procedente
alguns artigo'; e depois de muito vacillar se mereceria ella do Pará. e que sugeitamos ás mesmas medidas, as quaes
as honras tluma respo ta, ou sepcltal-a em soberano des- foram aprovadas, senão expressa, ao menos tacitamente
preso, resoivi dizer-lhe o seguinte: pois nunca s. exc. nos fez a este respeito a menor ob er-

oUm abysmo se abria entre oós, desde o dia em que v. v;)ção, embora depois dissesse qoe não recebeu esse nosso
s., esquecendo o seus <le\'eres de cidadão, e de represen- oflieio, meio muito facil e commodo de salvar-se de emba
lante da f.lro\"incia, desmentindo assim a fama da sua tão raças.
louvada 11robidade, se pra tou como instrumento para a Apezar de tudo isto, s. exc. estranhou-nos o'um officio,
ati fação 9a vingan~a mesqninl1a do \'os o 1Ilozaico 1Joliti- que recebemos no dia 27, quando festejavamos a noticia da

CO, fal ificando uma acta' da as embléa provincial com o fim nossa condecoração, mas com a ante-dacta de 25, a da celebre
de sopprimir a cadeira, que eu exel'eia na casa dos educan- sessão d'assembléa provincial, já descripta a pago XXlI, o
dos artifices: nosso procedimento para com o Tocantins, não se acanba!l-

«De-de então estabeleci a irnmen a distancia que hoje nos do de dizer que aqui na capillll tambem reinava n'esse dia a re
separa, a que acabo de alargar aincla mais, Gom a certeza bre amarella, embora lhe apresentassemos em contrario a
que ora tenho, de que v. s. nem si quer tem a reminiscen- opiniões no~sas, e ·dos nossos distinctos collegas drs. lo
cia dos actos que pratica I . ' sé Ricardo Jaufl'ret, A(Jonso Saolnier, Antonio dos Santos

«A minha dignidade, SI'. bachal'el, repeli e ei minimo cnn- Jacintbo, T. W. Hall, João Francisco Corrêa Leal, e do
tacto com v. s·., pode ficar certo d'isso; e até sinto repug- inspector de saode p'ublica o dr. Jo é Maria Faria de Mal.
nancia em dirigir-lhe esta, pai est:\ me parecendo, que a tos!

Diec. Vl. 1.-74 -
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Queria o dr. Maia por força, que aqui lJOuvesse febre o tlia 'iO de julho arribadu de PerntlmOOllO entrou n'es-
am3rella, precisa\'a cl'isto, criou um romance, onde ella ap- te (Jorto o hyate Novo Pt'otegido trazendo a seu bordo mni
pareceu, e por tanto julgou-se com direito a magoar-nos: to doente L1e febro amarella o contra-mestre, o qual Calleceu
ma~ como a verdade tem muitêl força, o'esse mesmo ofTIcio POUl:O depois de fnndear o na\·io.
\lOS L1isse o sr. L1r. Maiêl, que a enfermaria, criada. para ro- Realisando-se neste lla o a 2:1 e 33 hypothescs do 3rt. 2l
ceber us indigentes aCl:ommetidos de febl~e amarelln, não do regulamento o. 2734 ue 23 tle janeiro de 1861 embara
tinha mais doente :Jlgnm desde -J 3 d'esse referido mez de çamos a sua liuo pratica para cumprir o disposto nos llrls.
maio! 27, 28 e 29 do me mo_ r('gulamento, Yi 'to nüo existir no

Era talo seu desejo de allligir-nos, que tlocumentotl o porto felizmente um ó (juso de febre amarella, emborll
Reu omcio com u copia d'uma carta, que em resposta lhe houvcsse na cidaJe alguns bem [Jronllnciaúo"
dirigia o nosso disLiocto collega e amigo o SI'. dr. Thomaz Estava agora rlJalisaclo o mcsmo '\ISO que elle figurou
Wright Hall, como argumento Gontra nós, onde em 24. de em 2i> do maio, porem longe de estranhal'-nos, como era de
maio lhe asse\'era' a,- que 1/00 tinha caso a/g'lt7n de tal mo- esperar, o T. rir. l\Iaill taGÍtamente approva estu nos o acto,
lestia. e d[l porem no dia 'eguinte, por meio (rUm ameio a nós

Tão cego estava, que não viu ser toda a nosso favor essa dirigido, permissão para que, altasse do hyute em quuren-
asserção do ,r. dr. Hall! Lena o respectivo mestre a um de \'ir ii capital laHal' o pro-

De tudo i to sc ser\'iu, confundiu, e lltrapalbou para ha- testo mllriLim de sua arribada I
\"E'r bem trevas n'esta que t50, e até estranhou-nos porque Que ab urdo I O navio, toela u tripulação, e uté o pratico
('hegando o \'apor TOr.alllills ás 5 boras'damanl15, ás 8 ho- do porto l1earam de quarentena, e ,ó o mestre poude .al
ras entrou para aRepartição do Correio a mílla jú c1esinfec- tar?
tada, obedecendo nós as'im ao rlisposto no arL. 22 do jü re- Que especifiGO trazia elle com igo?
ferido regulamento, qnando ordena «que se proceda imme- Como o sr. dr. Maia julgou-se authori 'ado á infringir a
diatamente a désinfecção da' cartas, jornaes e mai pape- primeira disposição do art. 29 do jêí referido regulamento,
i:, e sejam logo remeLtidos a seus destino'. I) que manda sugeitar 3$ pe'soas san á orna ob el'\':lr~1O tle

~1as o que é a lei para o sr. Maia? t) dias?
Extranhou-nos por transcrerermos O'UOl omeio, com que Ainda mai .

llie respondemos um artigo do mesmo regulamento, que Reina li \'ariola pela capital: e~tende-se o mal pelo inle-
elle eitou só em parle, ri to que assim truncado lhe ser\'i:l rior: como commis ario ,'accioador provincilll pl'Opozemos
e não no todo por lho sei' contrario, mostrando com tsto no sr. UI'. Gome de Ca Lro a demi ão de varias commi _
não boa fé porque leis, artigos, e regulamento. mutilado rario \':Jccinadores, negligentes no cumprimento dos cus
não podem traduzir o pensílmento do legislador. de\'eres, e llpresenlamos outros ciLiaf\ãos para e,ses car-

Extrunl:lou-nos n'esse indigesto, mal redigido, m~1 alinha· gos.
r;ldo e confuso ameio, porque lhe di amos CJue muito tem- O r. dr. Ca tro esqneceu-se ou não quiz tomar e,tas
po havia, que exercíamos a foncções de inspector tle san- provitlencias.
de do porto sempre a contento ue todos os presidentes Sobe o sr. dr. Maia ao poder: desejoso rio ser util aos
com que senimos. nossos concidadãos, e no intuito de 'ati fazer os deveres

Extranhou-nos finalmente, porque longe de conformar-nos inhercntes ao nos o cargo, dirigimo-nos a elle por um ofi
c.om as suas ordens, e oseu modo de pensar (rnagisle1' d'- cio pedindo orna resposta aos que ha\'iamos dirigido ao sr.
:ril) com elle argumentamos e di cutimos, mostrílndo (l sim dr. Gomes de Castro.
querer, como lhe- dissemos em omcio de 30 do dito mez, Apoz longo ilencio do sr. dr. Maia, novo omcio lhe en-

, «que nós, constrangidos e sem convrcções, lhe obede(josse- dereçaníos lembrando os e~tragos, que a variola já ia faren
mos cegamente, como as diJTerentes peças de bem combi- uü pelo interior.
nado mechanismo obedecem ii sua força motriz,» o qne coo- A respostll, que nos deo pelo no. o zelo, dcdicaçiío, e
testamos «por entendermos então, agora e sompre, que, amor à humanidade, foi de\'olvor-nos o nosso omcio par
eomo todos os empregados publicos, ue\'emos á presideo- não poder ser archivado I
cia ssbol'llínaçãp e acatamento, nunca porem subserviencia.» Que \'ilania I que eVllsi\'a I

E assim abusando do seu cargo, procnrou s. exc. feri r Ainda mais: para satisfílzermos o dosejos do nosso arni-
um seu co\lega, um funccionario publico de muitos annos, go o exm. sr. senador Luiz Antonio Vieira d'l SilVll, muito
e de um cargo, que não tem ordenado algum, embõra seja digno director da instrucção publica. acceitamos o cargo,
o seu set'\iço, penoso e arriscado, sobre o mar e sob a in- trabalhoso porem gratuito, de delegado liLLerario da fregue
fiuencia da chura e dos raios do sol desde 6 horas da ma- zia de N. S. da Victoria.
nhã até 6 horas da tarde! Retirando-se para o Rio de Janeiro, pedimos logo ao di-

I

Mas o que é i~to tudo? Os Thuggs adoravam a deosa Kaly. reetor-intql'lno o dr. Francisco Domingues da Silva, que 00-

e não trepidavam diante tle meios os mai reprorados para measse quem nos substituisse.
prestar-lhes cultos: o sr. dr. faz o mesmo, diante da vin- Poucos dias depois foi o sr. dr. Domingues substituido
gança. pelo di'. Candido Emygdio Pereira- Lobo, e ii este senha r

Ainda mais saliente lica esta injustiça contando-se o se· fizemos officialmente o mesmo pedido por duas vezes, e a
guinte. sua easa fomos tambem particularmente insistir n'isto.
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.Ao. tllUO ncgou:se o sr. dr. Candido Lobo, e com palauas ii essp. parlido, e de motu pl'oprio, declararam sob ua ;)~-

muito lisongeiras para nós. signatura no Pai" de I., de janeiro ue ISiO, que elle ~t;

No dia. '13 de maio otncioll-nos elte pedindQ-nos, que exi- achava lIuido, compacto e satisfeito com o bastão de chefe
gissemos do professor publico de primeiras Icttras da fre- nas mãos elo sr, dr, ~Iaia.

gllezia de nossa jurisdicção um mappa seme traI. Infelizmente tendo es es senhores tornado a nuvem por
N'esse mesmo dia fizemos o pedido ao referido profes 01', Juno, não era possi\'el deixar correr sem '1101 solernne pro

e como não satisfizesse e se dever, para o que bastariam testo essa declaração t.ão imprudente, como infundada.
apenas poucas horas, deu motivo a que em 2ft, de maio o No Publirarlol' de 1.4 do corrente lauaram 30 consena
mesmo dr. Candiclo Lobo nos reiter3sse o cumprimento dores puros um prote to contra t.al affirmati-va tão sem ba
d'es a requi. ição, dando-nos occa~ião a lembrar'j e~se pro- ses, rcvelando alienas os sentimento, intimos úos senbore'
fcssor os seu de\'eres, sob (Jena ue uspensão, que sem deputado:.
duviua lhe seria imposta. No dia O voltaram á imprensa os enhores deputados,

Dias df'(Jois dirigimos-lhe um olI1cio no dia '12 ue junho e como reconhecessem o terreno falso e escorregadio, em
(uma segunda-feira) porem cm_ "ez (resta {liJeta e_CI'eV(~mos qne est:l\'am pi ando, soccorreram-se ora iÍ arma da ironia,
'11, engano este tão COml1l11m e tão trivial. ora á uas recriminações, accusando a alguns dos sigoata-

O pr-Dfessor, creatura uo sr. dr. Maia, e sem do\'iua com rios por se baverem recolbido as doçuras do lar domestico
clle combinado, deu contra nó' uma queixa «por que lbe abanu0nando seus amigos no tempo do ostracismo, e outros 
oficiamos n'um domingo, porquo Ille pedimos, por doas ve até pai' terem recebido de atlministrações ligueiras e libe
zes e ~om in tancia, o mappa semestral, e porque o ame- raes-empregos e titulos.
açamos com uma suspen TIo,» e o sr. dr. Maia nos demit- ~'este ca o estavamos ioeluiuo , embora exercessemo,
tiu a bem do serviço publico pela má vontade que mostra- esses cargo em virtude da nos ii proflssTIo, como cirur-
1Jal1lo~' fel' a esse pl'oj'essor ! gião-Lenente da guarda oacional, e ti\'essemos recebido o

Que vingança tão pequenina, como mesquinha I grãu de cavalleiro da Imperial Ordom da Rosa, como remll-
Que sêde in.aciavel de \-íngança! E es~e homem occupa nt:ração ele ser"iços prestados em relação a guerra c()ntra

infelizmente entre nós um cargo tão importante! o Paragu3J'.
Se fos emo como elle, uias depois se no oITereceu oc- Já por nôs, e j~ incumbidos pelos nos 'os amigos, com-

casWo ue m trarmos, qLle elle tambem t:abio em antro en- pautJeiros de protesto, e crei'emos doi:'> artigos, que appa
gano, pois no <.lia 30 ue junho no: officiou como in~pcctor receram no Publicado!' n°. -13 e -11>, de janeiro de lSiO, e
intt:rino (le saude do porto, quando exercemos C". e cargo :]bi vissemos, «que não nos podiam fazer tae aCCLl açãe.,
eITectivamemte. porqLlc o' enhores doutore lIeraclito Graça e Gomes de

Nó lhe pouiamos devol"er o ameio dizendo não sermos Castro J militaram até com os progressistas, cbegando Sliil

e se fLloccionario publico mas i-so porem ia confundir-nos dedicação ti es e partido a ponto de darem garróte na Si
om ,\lo n'e: as ideias peqneninas, c assim glJardamos si- fuaçào 3firn de não pôrem obstaculo algum á admini'tra-

leneio ató hoje. ~ ção do r. ou"a Car\'alho, e o r. barão d'AoajatuDa, jú
Aind:l mai·. Aga:.e{lt official, (o Publicador i\Jaraobense), alqLlebraclo pelos annos e pelos boo serviços prestados ao

polJlicn a corrcspoodencia do governo inclicanuo só os fuoc- paiz, retiron- e n'essa era ao repoLlso LIa lar, sceptico e ln
ciooarios publico a que é dirigida, c qua. i nunca porem diíferentc ás luctas po liticas.»
os nomes dos cidadãos; que exercem e~ses di\'erso' car- QLl3nto á questão dos empregos e dr condel,;orações c -
gos. cre\'emo o seguinte:

Lomnosco a praxe- é outra: c'tas c outros of1icios, respi- «Fo tes felize , nós o dissemo" porem iodividualmen-
rando adio e rancôr, .ão publicadt; , o,tampalldo-se ao lado le, e não como partlflario: um de vós, n dr. Gomes de
d' lIe" logo no prin ipio, o no so nome por exten o, é Castro, te\e as ento na Camal'3 temporaria, dado pelo acl
depois o no.so cargo. ver ario', e o titulo de Barão d'Anajatuba galarduoo sel'\'i-

O pulJli'o jé\ o leu, a po teridade ha-de deparar com ços embOla rele\'ante .D

elles, e aqui encontrará lambem a re posta.a es es e ou- ão negamos, 3 tes particulari amo', as estim3vei' (Juali·
tI'O acto~, que não depõem coutra nós e sim, tão somen- uados, que tinham todos e ses senbores ueplltado'.
to, 'conll:a o :sr. dr. Maia, e seus misenlveis anxiliare . 50 occullalllos, antes confe:ssamos, o boos auxilio que
• Não conteote com isto, o (', dr. l\Jaia, quanuo se via em os dois primeiros tinbam prestado ao p:J!:,tido canse 'vador
palacio rodeado ue so:Js comparsa, dizia-lhe baixinho, em [\li redacção da Sifua.ilo, an~es de progre sistas, e tivemo'
ar de mystcrio, que no tempo do nunca assas chorado dr. o prazer de rnai::. uma vez eOJJmeral' o relevantes scrvi\io.,
Braz, e "re\'emos artigos cootríl o sr. barão d'An3jatuba, que com tanta dedicacão e zelo prestou o Barão d'Anajatll'
l)['oclIl'aodo com isto trazer o ouio'o sobre nós ú vista das ba n'esta ultima campan5a.
intimas relações d'amisada, que com e-te dislincto cida- No n. 15 uo Publ ~'cador~ Wci tauo, coosiu~ramos es~a
dão mantemos. scisão como llh7ergeocla de Irmãos, touos domlOados, Ilno

Ilistoricmos os factos. por pac con.ciencioso e justo, e sim por padrasto rigoro
Os srs. depUlildos geraes -dr. bal'ão (1' Ai1ajatuba, Hera-

c\ito Graça, e Gomes tle Castro provocaram a seisão do par- I Verificamos depoi' nunea ter sitio o til'. liomcs de Ca ll'o I'C-

lido con ~rvador n'esla provincia, quando em consultarem tlactor da illlação, o que deelar'amo por amor ú verdutl· .
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oe parcial, de que resultou di\'idir-se a família, e ficarem Já desenhamos com bem clareza, embora com muito pe_
uns com o tutor ainda que severo. e outros pl'oclamarem zar c nojo, o que foi a assembléa provincial do Maranhão
a sua emancipação. durante a lêlgislatura ue -1870 á -187-1, e o vice-presidente

Diante uas aggrcssões e das in\'estidas, !las recriminações da provincia o dr. José da Silva Main.
c das accusações dos nossos deputados geraes defendemos N'este pleito, de que constituimo~ act,ualmentejuiz-o pu
a nós e aos nossos amigos, companheiros do protesto, e blico sensa,t.o, illustrado, e indepemdenl.e. c no futnro a pas
para isso seguimos o mesmo caminho, usamos das mesmas teridacle, calma c pacifica, que ha-de julgilr a DÓS, a ella,
ãrmas, e empregamos unicamente a palia de Talião. ou melhor aos senbores deputados, cujos nomes já cstão

Onde puis n olTeosa? onde o aggravo? onde a injostiça ? entregues ao dominio publico na pago XXVl1 e XXVlIl, c ao
Se houve imprudcncia partia dos senhores depul.allo a sn dr. Maia, tivemos necessidade de ser minudosos, por

indagar do nosso pas ado, ii apreciai-o mal, sem se recorda- isso nos demoramos em narrar todíJS as particl1l~riclades,

rem que n'esse me mo circulo se achavam elles inscriptos qu..e então se deram.
e occop~ndo maior espaço. Um dia. não longe, muitos dos senhores deplltaclos hão-

Se usaram tI'essa~ apreciações deram-nos iguaes direitos, Je, envergonhados, Ilegal', ou pelo meno xplicar por di-
e d'elles u:;amos em ju.lissima defesa. ver a~ maneiras :JS soas rotações: seus fIlbos se 'exal'ão de

Perfilhados em publico esses áois artigos, declal'amos, proceder tão irreflectido e tão menos digno dos seo' pro
que n'essa epocha não escrevemos mais nem urna só linba genitores, ao p~s o que os filhos do aotor rio presente Dic
e se róI' passivei provem o cont.Í'ario o of1icioso, ou olficiosos, cionario, esperamos em Deos, apontando para os nosso'
que buscaram laoç~r a sizania entre nó'> e o sr. Barão, cuja pobres escriplos dirão cheios de muita sati. f'ação,-- «~]ell

amisade reciproca. send.o sincera, é tambem verdadeira e pae foi trabalhador, deligenl.e, amigo de sua pal.ria c de su?s
livre, e tão forte que enredos e intrigas não terão o poder glorias, e por i so de si deixou um nome, que nãt) nos eli
de qnebral-a. ' vergonha, antes nos ennobrecc. porqnl:: foi adqllerid\) pelo

Se bouve' alguem, qoe buscbo illudir o BaJ'ão d'Anajatll- trabalho incessilnl.e, pelas suas fadigas c pelo eus exfurços
ba, que procurou atraiçoal-o em sua amisade, em sna boa embora sempre con~rariado e por quem de\ ia e pod ia coau-
fé, em sua sincl;lrid.ade, em suas justas aspirações, a quc lhe juval-o. lJ -

davam direito os seus talentos, os seus longos e importan- ão: não é o orgulho, que no dirige a penna, porem,
tes serviços, e a sua elevada posição social, não fornos nós, como diz o sr. F. A. de Wal'Ohagem, «os nossos proprios
e sim o sr. dr. José ela Silva Maia, quando á frente c\'esse tormentos nos ensinaram a vêr as miserias das injustiças,
intitulado Gremio, procurou tirar o sr. l3arão d'Anajatutlil que inclusivamente obrigam o antor a parecer meuos mo
Ja chapa para deputados geraes e substitui I-o pelo sr, Vis, desta do que deve, quando faz ouvir Os gritos da eonsci-
conde de Inhauma. enclil desafrontando-se, , .. »

OMaranhão todo sabe cl'este facto, ainda se lembra d'elle, E demais, com Roberto Sou llJ e.y. author da Historia do
foi muit.o commentado, muito analysado, e sempre em desar Brasil, podemos, como elle outl"ora o fez, e com toda a
do sr. dr. Maia, e tios seus comparsas do gremio. \'erdade, dizer: ((Concluimo • mercê de Deus, uma d'essas

No dia seguinte o sr. Sal'ão d'Anajatuba achou-se com· grandes empresas, a que na virilidade madura nos propuze
!lOSCO, ajudando-o nos meios, de que lançou mão para o mos como objecto d'uma viua dedicada á lilLeratura, no qué
interior afim de evitai' essa perfidia politica ele que o sr, esta tem de mais elevado e digno. Com que cuidado foi
dr. Maia queria fazei-o victima. composta esta obra, e com que longo e deligente pesquisar

Por longas horas de tréfbalho aturado, e sempre feito ele de materiaes, facilmente o perceberão os leitores intelligen
muito boa vontade, nós estivemos ao lado do sr. Barão les: o mais censurador d'entrc elles não será mais rigoroso
d'Anajatuba, partilhando o seu desgosto, animando-o, e in- para com os inevitaveis defeitos d'este trabalho do que o
fundindo-lhe coragem. somos nós mesmos. Mas se o ralor de uma obra hist.orica

O sr. Darão, por excesso de cavalbeirismo, perduou ao está na pl'0porção da massa dos factos, que ella encorpo
sr. dr. Maia e ao seu gremio esse acto de perfidia ou des- rou, da fidelidade com qlle são relatados, e da addição, que·
lealdade politica, diga-se outra vez, porem prepare-se elle d'ahi resulta para 3 somrna de conhecimentos geraes, poue
para um dia seus labias to(;arem a taça d'amargura, que ain- mos affirmar a respeito do presente Dicc~'ol1ario, imperfei
da Ibe ha-de offerecel' o sr. dr: Maia, e o tempo virá con- to como é, que a taes respeitos não tem elle sitio muita
firmar a verdade d'esta profecia. vezes igualado, e nem facilmente será excedido. D

Agora diga a opinião publica qual de nós dois foi amigo A opinião publica já se acha competentemente informada
desleal e traiçoeiro do Barão d'Anajatuba. para proferir a sua sentença a respeito do nosso.traball1o,

Eis por terra, sr. dr. Maia, mais esse reducto, onde v. e dos que tanto o perseglliram.
exc. se acolheu para ferir-nos; era bem fraco, descançava ~ Aguardamol-a tanto d'ella como da posteridad~, bem con
sobre terreno falso, e por isso cahiu com facilidatle, e com victos de que não nos serà contraria, morment.e quando só
seus destroços esmagou moralmente á V. exc. pedimos justiça, e não favor.

Basta. ADEUS.
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- Sentimos não poder publicar a ]jsta dos senhores assignantes, por-
o que ainda não chegal'a,m ao nosso poder varias prospectos, que destri-
bu ll11,OS pelo interior. --

Já que não podemos aqui publicar os nom.es d'e ses cavalheiros, ac-
ceitem elles todos os nossos agradecimentos. .

Muito pequeno foi o numero dos que nos ajudaram n'esta impre 
~ão, e jnfelizmente não chega o importe de suas assignaturas para sal
dar metade do debito, que contrammos afim de dar á luz esta obra. _

Não admira pqrem este facto, porque alem. de andaI' muito descui
dado entre nós o estudo da historia e da geographia, especialmente a
brasileira, e particularmente a maranhense, ~ obra foi impressa em
Maranhão, é escripta por maranhense, e por t~nto são estes acciden
tes motivos poderosos e convincentes para não ser a obra lida, quanto
luais procurada, embora aqui e n'outras provincias litteratos distinc
tos, e desconhecidos ao autor, o cercassem de grandes elogios, e recom
-mendassem a obra por expressões, que para sempre penhoraram a SU~t

~~~. ~ .
Se 'e te c( Diccionario» viesse do estrangeiro, e fosse escripto por

qualquer cctourista», d'esses, que de vez em quando viajam pelo Bra
sj], até á custa do nosso governo, para depois redicularisarem ainda
em cimá os nossos usos e costumes~ e cubrirem-nos d'insultos, talvez,
q ue o seu auctor hoje não tivesse diante de si uma divida quê o afflige,
e que o leva a deixar a penna com que escrevia a historia do Maltanhão,
'enão com elegancia e seduções ao menos com verdade e sinceridade,
e á abandonar, na frase de A. Thierry, «os estudos da antiguidade, que
fOl'aJu a sua paixão mais viva, nos apllOS de força e mocidade, e que
hoje o consolavam no meio dos desgostos, das contrariedades, e das
injustiças», receiando augmentarem-se mais o seu debito, os seus cui
dados, e as afflições inherentes ao homem honrado, que dispondo de
poucos nleios, tendo numerosa familia a sustentar, 'e filhos a educar,



~e 'ainda {t braços 'Oln tuna divjda, qu <.:oiltrahiu, não por amor de
:::,;, e de seus fdhos, e sim por amor á patrül, que tão mal o J'ecompen
80U, e por intel'e se, geral de seus coneidadãQs, que o â iX<lram 16 á
ln ·tal' sem, au ilial-o, quando o podianl fazer.

Continuar n'essa tal'éfa seria caminhar :heio de cOllyi<.:ço-s para a
, .

I 'ua propna l'U Lna.
E !ta-a porenl ·hamalldo- 'e ao 'fia is obs<.:l.Il'o si" neio~ ollLle eJn

bl' e será e 'quecjdo e feliz d'eJIe se não legar ao,' ~l1S filho' e ta ver
ba de haura para elle pagar m, faz ndol' p itadoaindêl êl'lem In

ll1UJO o no-me de seu pae que tanto en1 vida o estin1011.



E R R ATA.

Em todas a:5 obras é iltlli~pefl avel e ta pagina.
Não nos aprorcitamo (relia para indicar uma troca d.e letlra, uma pllra e mal redigida, c Llma ex

pre são menos propria, pOIS isso fica incumbido Li intelligencia ue nossos,leitore p;}l'a corrigil-a" e
ê\ su'! genero. idade para desculpai-as.
-I~ impossivel deixar porem de dizer, que na pago 1{,07; art. Raimundo LUendes Vianna, devem s,er

ri l:êlUa a linlla, que dizem ter elle sido pl'l-ÍoDeiro em SedaD, porque mais bem informados hoje
sabemo, que na Europa estere sempre alheio ás lactas entre a França c a Prussia.

-a pago [/-0_ ,I" coI. pCllulLimo periúLlo, cm vez de 12 de Novembro, leia-se 6 de novembro.
la pag, '1-30, art. O'Fe de A!Josto, 23 coI. leu- e, que as aula foram, no dia '2 de dezembro, aber

[;1. OICIl111Cmcnte onde ainda hoje estão fOllccionando, isto, é, no angula formado pela nba rios Aro
(fados e T'l'avessa ela Pa.ss(lge11!.

Por maior, que seja o cuidado elo anetor, dos reri Ol'es, e do typograplJo, é tributo inevita\'el que
pagão Lodos os livl'os, ú coo dicção essencial, e indispeosavel o apparecirnento d'erros como qne qneren
uo ainda uma vez provar que o homem ,nada faz, e nem pode fazer, que seja perfeito.

A sim pois ainda llma vez pedimos de eulpa para essas falta nossas e albeia .
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