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. ua ulra que ora entregamo á publicidad não I~oreguil'mos a reali a ão de nos a a piraC
nem por i o
ficarã de todo burlada a fadiga e di pendia que fizemo:
brimo mai um bori oote a actividade Brazi( ira, e outro
de empenharão com p1'Ofici ncia, o que no foi permHtido
en tal'. o o erro terão aind uma utilidade, o oncarl' r m par que outro acertem;
ea e peranca he
ainda pam nó uma con olação
o l'aiz m todo o
ca o não perder.
a rrar II mal lia da humanidade, e á ella nã pod riamos e capar. a que chamamo experiencia não he
mai do que a cien ia ou a hi toria do proprio erro, por
quanto .ó depoi de conhecê-lo he que con eguimo
ac I'tar. [o sem duvida intuitiva verdade a que enunciamo ,ma que repetidas nunca prej udicão.
Apontar e ses 1'1'0 e emenda-lo he obl'igação do'
cl'iLi ·os, ::L cuja pel' picacia sojeitamo e ta deficiente produc ão. Do criticas compl"tente , ainda que austefo , e peramo utili ar o doutos reparo. E no a crraLidão er:l
em limite, e com o fanaI de . ua de coberta podermo , em outra edição mai 'astigada, apagar o de cuido.
e nões de nos a obra.
eja-nos por'm liciLo assegurar que, mediante as explicaçõe de qualquer intel1igente Profes 01', os alumno
d Geographia muito podem aproveitar com o presente
Atla , embora no texto que addicionamos não nos fos e
po ivel dar a amplitude traçada em nossa mente. Com
mai repou oe opportunamente preencheremos essa lacuna'
falta em parte de culpada pela deficiencia de necessarios
e clareciwento , obice invenciYel ao lllai perseverante,
forço.
em duvida he nobre e beIlo pôr nossa iotelligenci::t
e nossa penna ao serviço da Patria que idolatramos,
maxime quando o fim be instruir cidadãos, que no futuro
po ão coBocar o destinos da no sa nacionalidade em
firme, eminente e glorioso pedestal.
ias, para que a offerta eja meritoria e digna da ofIertada
be indi5p~n a, el que os intrumento ,além do rico lavor,
e fina tempera, sejão de tal perfeição que possão attingir
a ele"vada mira; não sendo sufficiente os sinceros e e trem cido de ejo , que tão sómente obrão no ob curo
Brazileiro que traça estas linbas ; que por certo se julgará amplamente recompen~aclo, se, utilisando-se deste~
trabalho~, a nO~.a talento a jmentude podér colher 0':fru lo ql1 todo. lhe auguramo , e que a Patria commum
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olr~ o. dOI!' Go' 'rno '<t•
a,ão ~obr' o rarle do "'rrilorio qu~ fi enlr Il rio
)apoek. 'lu demora olr o 10 ~,' rao d lalHu,le
. ~plenlri 001, o o Amnpil, qoo foi e.m·iderad noolro
em I. ~I por ambos OJ (;o"'roos.
• A liobu. do Oyal'oek e lln marl[um c.querd do
Ara~unry, rUJa mboradur, fiear a 10 _O', ~el mad .,
II prtnl ira pelo Urolil, oa . e uud I' la Fran a, (mU
h sr. pnra a ,tem rrAç1io ,la f",nl Ira. nlro . dou
Jll1l"', forão igualm nlo rrp'lIidll.:· pelo. r~ pllclho.
pI 'uil' leneioriu~.
• Opi 'nipoleu iorio nruileiro I r~u a. sua eonCI'<- ücs, npr" ontou. como ultimo pruJdcto tlu u<tCltt,to
• gundo as suns inslruOt I'. ror pariu do Bradl, a /I"A,
do Ca'$Orllt<, fl 20 30" pro imaml!nt~, do Inlitudd norllJ
• Esl' m mo prnj clu uão foi ndmiilido. o rI ui·
potenciaria }'ronr,," prol'0' qll fos o uh lllllido P til
egninl dhi~n.
Ocnllal do CArornpori ,'lua sOJl~ro n i1h ,lo Morncà do' lerra. odjaeente. 00 Cabo d,l rio: lO ,a·
S"lidn Oromo sevlunlrionol do rio Aro uor)', . lo
romo .ti"er do.oh.lruhlo i 110 no cunlr ria o pri·
meiro our~o d'ngul\ quo ~u t)l\rotllrnr paro O n rll',
qu ti umborar uu conal do Cararapoti , n lU 5' ,I
InHIlId norto, pro'imnmenlo.
O limilo \,n,n li in! riur. eguirin O l'ur,o 110 ri., II,
I'tamenOiontllO Btt, n ~un ri~l'm1 con1inunrin igual
di.loncin, tio lOorgt'm '9uordn du ,\ IlllUon ,01,1; ucouIInr o limilO OOSlU do riO Uroueo.
O plonipoleuciArio IIralih'iro, não lendo- II con,indo
sobre a Iiuhn dA co.lo, náo II podl lU cupAr d domar·

. o pre ente .\.lla, • sub . n . 11,11 \.
II B, e ue reunimo quatl'o mappa plan
gerae do lmperio.
.
Trez e lã e crito , conlendo a Ircumcripcõl's ou divi, õe admi71i'l' atiro~, eec/eiasli'ca e eleitoral!.
ultimo, completamente mudo qualllo ao lerritorio do Imperio. he dtrlinado ao exam ,com o fim
de apreciar-se a appl icaç.'\9.e
tud do.
alumno .
A divi e' judiciaria forão .cont·mp~a
tia no mappaspar iae da Pl'll' lnC!a ,cuJa
e calas convem notar, não ào uniforme. ,
O mappa' erae. do Imperio forã,o or:pni do de nformldade 001 parCLae'oa
Prorincias, reduzido á uma ommume cala'
lendo o aulor emprepre ente o tr3;balho
de Iartius, llrué e nrll'1\ eau-Gouj n na
lia carl da m rica .1 ridiona!.
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caçótO quo ,10\ "ria ti- gllir tl linlm IlUNi o inl'rior.
. . Nuo fui n..'\sim pOli5h ui CIWglllOIU O doUi'! Ol\ rorin...
dare li um nocordo .•
(nelnrorio,. du ~\iu. doa ,,~. E Ir, ti I 51 n png" ,
o 81lnexo n\"ultôO fto~ r lpcl1l0li Protoeolll§ i o o du

Divisões Admillislratit;a~.

15 á pag, i 3 041).
AI;m do auxilio que acima registamos,
No Relal ri d t 57 a propo la d
cumpre lambem notar o egllinle material:
PI nil)lJl n iario Ill'azl1eiro f'lrào as 'im I' to-Carta corogl'aphica do Imperio do
Brazil dedicada ao Instituto TIi, torico eGeoE ta fronleira ent la com a Guyanas umi(as: ia a linha Ilpl'rior llo torrl'no
f/l'uphico pelo Coronel Conrado Jacob de France?a, Hollandeza lngleza, e a Itepu- que t1ividlllll a aguas tio Oyapok e do aa
:1 siiemerel', nio de .Janeiro, 184.6,
lllicas de Venezuela, e de Nova Granada, ipure ; 2 a margem o querda d
2'-':ilIappa geral do Imperio tio n~azil actualmenle-Eslado Unidos de Colombia. pure; 3a a linha do rio Coanani;.\. a Ilnh:\
do Cal oeno, que o Tratado de \O de Ag l
erigido obre o trabalhos dos EngenheIro
de 1797, elehrado entre França e Porllle geographos la Condamine, etc., elc" l'eLimites
com
a
Guyana
France::a,
gal diz 'el' o rio l{Ut3 o Fl':IIIC ze r.hamavão
diVido pelo Vi conde .r. de Villier de I'Ile
Vicenle P iII on.
Ad m, Rio de Janeiro, 18tíL.
Ainda nilo se achão defUlitivamente regllA pro"po las tio plenipol n ial'i Frnn z
Oc6oienlisaimo, nüo obsllllllo os au.iIios quo o Aulor
lados, po toque lenhamos em nos o favor o forão: la a marg m querda do ramo s (l3"ogur3 ler ohtido,
3"-_ 'ova Cada corographica dn Imperio arl. 8 do Tratado de lrecht, de '1713, o tenLrional do raguary; 2" o l:anal do al'a·
do I3razil, confeccionada á \ i ta dos traba- art. 107 do Acto do COIl~Tes o de ienna, papori , qu' epam a ilha de l\faracft <.Ia
lena adJacenle ao ab do 'orle: lU selho exi lente, por ordem do l\1inistro da inserto no Tratado de 1 15,
guida o ramo septenlrional do rio Araguar)',
Guerra, 1\1arquez de Caxia ,em 1857, pelo
Reproduzimos aqui estas di po içõe :
se esle ramo e liver desol) Lruid r " n a 'o
m mo Coronel, e outl'O • Rio de Janeiro,
Tratado de Utrecht de 1713 :
contrario, o primeiro curso d'ngua que se
i :.ii.
• Arl. 8-A fim do rro"enlr Iodo a oceasião do lIis· enconlrar eguindo 1)ara O orle,
quo
Esln enrlo foi reduzido á escala mellor em I G1 pelo cordia, quo poderião ori~ioor'so oolre II snbdilos da I
1
(
d 'I
linchorei l'edro 1'0rqualo XaYier do Brilo, e !ilhogra- corOa de Frouça. oos do 1'orlugal, S. M. Cllrislianil;. (es~m lOCa com o lIome e li annye 0\1
pitada no Archi"o Mililor. Corre aO nexo II obra- 1>". sima dosistira para aempre, como agorA dosi lo por oslo Carapapol'is) no canal de Carapaporis, n 10 15'
pui" do Dra.,ilna Expos;çdo unioersal de HlG1, em 1'0";:. Trolado 1l0S lermOS mais clnros O anlhootlcos, Ocom de lalitude norle pro:imamenle.
lodos os elaWlulas roquorida , como se ollns fossm aqui
E
. l d
II
.1
•
4°-l\lappa do Brazil por Th, Duvote- ioseridas,
lanto om seu nomo, cvmo uo de sous herdei·
'm JS a. O ma ogro 1'1.1 negocIa ao, o
lIa', geographo. Pariz, 1837 (annexo a ros, silocossoros, odoscondelllos, do lodos os direilos c Governo Francez de accordo com o 31'l1ziproleoçõos, qno pôdo ou pod rli l~r. sohre a prOl rio· leiro, mandou procedor a uma explol'aç.1.o
obra-Brazil, por I\Jr. Fernando Denis).
dado das torra. denominadas do Cabo do Norte, osllua- d
.
.
A
1'\0 l';u9"" pillore.... e historie.. do Dra:il, por Mr, das enlro O rio Amolonas o o Oppock, ou Viconle
OS rios e aguas prOXlmas ao ma7.onas.
Uo.hret, yem oulro da me.mo especie.
l'i USOIl , sem lO reson'ar Oll r lor alguma porçilo 'Ins
l\1as a oxplol'ações infelizmente s fizel':lO
5°-i ovo mappa do Imperio do llrazil, dilos terras, afim de quo ollas sojão rarll ofuluro I'os' cada uma por sua parle, em o accorrJo desuidas por S. 1\1. J'orlugueza, scus hordeiro., sucoosso- sej' ado, e j' á forão publicadas a Fl'ancez~ POI'
~ublicado com as ultima' r,ofl'~cç0esdo,G~ res edoscendonles, eom lodos ú dircilos do oberania,
"
1erno, por G. W. e G. n. Colton. Ne,,- podor obsolulo, oinleiro d mi1lio, cOmO falenj parle .\11'5, Cal'penli l' Pyron, a Drazil ira, p lo
dos
seus
Eslndos,
o
quo
ella.
lhe
6quem
portoncoudo
Capilão
tle
FI
agata
30sé
da
o
la
A
z
vedo.
lork 1866.
perpeluamonlo, som quo Sua dila Mogoslado 1'orlu- (I' I I . ., 1 5<' '5"
t' e I
,,).
Ue 3 "'.sma Carla do Coronel Conrado, Aolmonl guelo, seus herdoiro;, suceessores o dIsccndonl"s poso ,e a 01'l0S ue
er p~rlurbado' nadila po.se po,' .M. hris·
Con utlan1l1S sobre este oujecl ai m da
r(~produ1.jdn, meDOS quanto ti dh'ifão atimini lra.th'Q. são Jomai
por córes, om quo Itc Illui defi ienle.
lionlssimo, uom (Ior sous herdeiros, 'ucco sore', o ti
Memorias do Dr. Ale andr 1l0dri"uesF r. d
I
'I
. II
l)n-Carla pO lal do Brazil organisada c~ndenlcs.
• Arl.1G.-Epor quoa muilo nlla,o muito poderosa rell'a, e AIll~nio ~a( I lall Jt IIn(;'II'O
na,
ii, e outra.
pelo Engenhp.iro civis C. Krau . e H. L. Princesa Rainha da Grá-Bretanhn, so ofTerece como ga. de Mano IIo' , ]\faria da C ,ta
inle~ra execução ?O~IO Tr.olodu, de suo '·ali· que e leem na Coroqraphia do llradl e na
dos anto Werneck, pnblicada por ordem tanlo odaduraçao
. M. Chr, llOn,s"u,a, o . M. 1'0rlu· II .', dI"
11' .' .
I' ,
t
do l\linislerio da Agricullura em t867. Rio dadc
gUClO, oeceiláo a sobredita garaolia e01l1 lcd.n a força. en.,la O ",'lIluIO !,IOIICO, O I OIIJCO.e vigor paro totlos e cada um dos nrtigu C tiptltados lo. da mesma negoclaç~o no anIl xo-L1de Janeiro.
relo presenle Trolado. ,
mile~ COIII a Gllyalln. Frolll:e:a ao H lalol'io
7°-:'{ovo Olappa do lll'3zil compilado
Tratado de \'ienna de 11:115 :
dll.:~inislerio tios ,feg~clo E~trangeiro. de
do ultimos lrabalho do Governo llrazileiro
e oulro aulhentico para acompanhar a Arl. 10•. - • A. Real o Priucil'O Regenle de Por- t, iJJ, e obre tudo a Imporlanli Ima OI~I'J
lugal e do Uro.i1Jmro manit .lar do um modo incon· I Gyapoc el l'Amasrme, pelo Dr, .Joaqlllm
obra, que CJbre (' le paiz PUlllicollGuilber- lo
1~,~ls~o. n.i eraç~ r~nrlio.ul~r rnra c?m . M.
aelano da, IlIa.
me cul1y edi lor do J1llglo-Bra;iliall Tunes. Chnsl,nlll..,mo, .e obriga a rcstllntr II ua tI,ta ,\Iogol'
lade a GuY'ana Francela, alé o rio Oyapock, ouja cm·
Rio de J'aneiro, 1866 (grarura lllgleza).
Lillli/e~ COIII a GI/yalla lIo1hllldr:o,
bocadura estti. .ilnada ontre o lo e óO grilos do latitude
Correm impre o oulr s trabalho obre seplenlrionol, Iimile, que I'orlugol semllro considerou
'-ada a emelhanle respeito e 'isle a enta·
o que fora lirodo pclo Trolado do Ir ohl.
o mesmo a umplo cm publicaçõe estran- oomo
• A ~pochn da onlrego tle la Colonla a S. i\L Cltri•. do, pOI' isso continuamo a tOll1ar pOI' CUlI1·
~('ira , mas não pa ão de méra copias do' fn"i',ima sera delerminnda, de do que as ir,'umstan·
mum limite a serra Tumucuraque. ainda
mappa de ~larliu e de Brué e por serem cia o permitlir lO, por uma con"eoçiio "artioulAr enlre que, e \ ingarem as pret n~or da França,
as
duO!
Górle.,
r
proceder·.e·á
amigo'elmente,
lo~o
qoo
~ell1 imporlancia deixamo de enumera-lo,
rur ~ossÍ\'ol, a fi.ação defioi'ha dos Iimiles ~o. GOl·a. lião podemos cunlar 0111 aqu lIa, i'inli~n~a,
po,lo que on uHa elJIOS á dil'er .
uas I Orlugucza r Francels, oonrorme ao s"nlldo pro·
'a co ta preferimos eguir o trabalho ei,o do arl. 8 do Trolado de Ulrec"l.
Limites com a GII'1/07IO. l7Igle:a.
hydroglaphico do llarà Rou in.del\1.~l.
~a COO' enrão celebrada em Pari pm 2
Tartl\' de~lontra\'el, Er. Mouchez,de.'orie, dI' Agosto de í l7 entre a Franca e Porlude Lauria com o melhoramenlo d IIewell gal ainda de 'Iarou o ·eguinle·:
Parh.er Kinge FILzroy, o d Vilal de Oh- ,Ar!. 1:0- . ~I. Fideli·,im animado do dll>cjo d"
'eira e de onlro hydrographo Bl'azilei- dar Bol.'cução ao orl. 10i do Aclo do '00 rc 50 d
Vienoa, ohriga·.e a enlregar 4 . M. Cbri liaulnimo
ro , que iremo nolando em cad, Pro\'Íncia DO
lermo de lrel mcres ou anlo, .0 f6r 1'0 h01 a
d que e hou\' rem o 'cupado: nào no Guysoa
Franceza alé o rio Olar,ock, roja embocadura
havendo e quecido dos anligos Roleiros de t~ siloada 'nlreo 4.0 e 5,0 gróo d.latiludo .cplenlrio·
Luiz errã Pimentel, de eu filho Manoel oal, e até aO, 3~_ grio de "'ngiludo II I I" da Ilho do
Ferro. pelo pora\lelo de 2 gráD o H minulo do lolilu·
Pimenlel dia ·Uo ,ainda h je digno de do
soplontrional.
apreco.
Arl. 2. 0 -J'ro<'.ct!er·"C·ba immcdialnmenw do arn·
ha 3. parte á nOfl1l!' li e remc!> a de Comm; arlo.,
I,ara fimr definilivamente o limU... da Govana Porlu·
goc.. e J'ranceza, conforme ao olido pre~'i.odo orl.
do
Tralado de treebt: ... dilo Corom] ariúI d, ...r30 • Pre ideolo do 1'.r6 IIo.,ia ,,,donado '10 uro MI
lnaJ
Int r lU lonu
lerminar oseu Ir balbo DO prazo dc om &lIOO, O m.i .ionario IIIgIl!t de Dome )',,,,d, '10u.e a b '. ',alllequi·
tuciar, 'Ollllldo do dia da Ina rl!ooiiio na G"vaoa.
."do I odil) mlomlorio, I '''P'' rn",idunr/o dQ Dro,,',
Acahado', prarJl. e O dilO Commi ário não aqucrn cJfi ~rrU. PlItoraimtl, dhilClria f'nlru (J D~ O ll.:("
eltegarclll a C4neordar, dOIl' 011.. parlo. c.oolrnclan· rilorio, Oqllu "owpôo a Gu)'lItIa logle,./I, I ",lira li
I ,proeederão .migal·elmeole á oolro aju leI d"baixo ,ara aJ,"m do Ilmilo J'éoOQllI'cltlo, oque com ull"'il(llo.c
da m díaeio da ,r-· Drelanb. r mpr co%rllJe ao IuglJ'; E le facto df'O oeco..r60 'lo OGt>lurno de S.
onlido r.Í'eciso do art. do TraI do de lreclH, con- 111. IIrilannioa nOUJl:
oum rOll1ml 60 com O fim da
rluido delJ&i.xo da ga<&oUa dnqueUa ['01 ·nela.
e...mioar 01 'crd.deirol lÍlaile d''1oel1a flnle dlll
duu
Prorinei
.
Be e te o no o direil • direito de umma
•'0 Uelatorio de 1 f~3 ·prime·se o
imporlancia, e por cerlo b m fundado: por
elle nos re ulamo no no o mapp.l. la o ,"emo Imperial por ta Corma:
Q\'erno Francez procura dI' alguma sorle • fi -me liJongl,iro aonondar·fOl. qoa 11 'lu' UIo d'~
manler o Tratado de mien, de 1 ~. ceIe· \imi!;: • que oe ho.,la ou ludo, -ta Guraos iolll"tI ro
tomou ultimam.olo um 304'","010 r"gular.
brado com c: primeiro .apoleãoj como. de" o ImfJorW,
· (I d taea..maDlo de forç~ Drilannieu. que '11. ,ii
prehende do Relatario do liui leria do ' I)Cco(l.do o I TrOOO oole lado DO Ingar d"D')mIDJIdo o
lrangeiro de 1 ~ ,narrando o máo r ulla- I'tr4ro: llIJOem da ...:rr~ l'ac4T."n" , r\ll m.ud.do rar rar,
eoDCQrdando" dOia GO\rmOl"" 9u, " "1<"0 ,,",no
do rIa ne oria~ão para fi 'r e" e~ limj[e ~m '90
cf)rlIIi r.do mulro, l~ qO" d 'I>"il d O'w sri.
i
e
aqui repr uzimo.: I!Tplorat'e e .lAme. e ajll le d'llnlt . menle, p.'a

na

I

H

•

• o"'~çllrá II liuliA tlil'l odo un. OIII1PPI.lra do rio
M .ma,'hy; o 0811111do1l"I0 "'Ilia nllll du 1\Ir..,1I11 JiA ~lIr
I' 11\1 eall,' (llro~ tio Aqlllo II 1'om,\ do tilllll'lIla ,
Iquiare ou I ""M, d" mo,lo 'I"U lntlll' U n~ul\ 'I"u
"6000 Aqulu u'I'oolll,lI'1u"l11 ("tr\;'II0' ntlo a V.. u.,u 111,
o n. '1uo vllu 00 Gun)'nla, 'II, u I. AUII, no IIra,II;,
nlrall.,.orA o rio N lIrO dl'frolllo tiA IIh(, ,I .. , Jo. ,
'1uo ' IA llroxirno I pudrllllu Cucolil,
,na IIbo do fi. Jo.~ oogol... o", 1I11ho ""ela, ror·
lulllrnl,á lIR IUln III ui "IIIf, UII no IHmlll
Rf"cordnrtJm UII omlllilflnrlo" Ilorll f"fUIOft'lI, i '11H

Inndo o ('DUAl
qlJO

dhida rlln'Clli"nl,'",olllll o dilo I1l1nltl j .. tlulli 1)l1",""I..
r,'toa g'·OJlU. d"ft 11m 'TO. C"I'Y, llill'rr, GIIII' rllcll
• J'UrIl(lI"'IIlulr ,III,i,IA' a r'l' 1",110,10 frlmI "il'll nllll'
gil'(l, Rlra\l'" rli o rnmlnho (11lU fl(IUlIllllnl,'n por (Hrfn
O ri" C lnulwc'uII' II MllrOI)', "Iullo j'l'lll 1'nllll11l1""(I ,II,IA (o d, u,,,II,," u 1,:.111,1...) nn, "illl,,,luç,j,' dA pll'
bn cnn! () l'UlnllK cln lU'j'rll 1·'llIIllO, 110 UHHill 'lU' II "l~flln l:ulI\l'uç4u, «IHIf'Of"(11U • ,11111 L11I1ll', I hlllr I'lnu
Agua' 'lU" Ollfll'lII no 1'",lnulry, lIIarnrr' Gohuhorl I" '''"'1''" o,II",U"" do 11II1.,'rlu d.. JI,"rll "1\1,, II 11"1'"
f1qllem 1,,'rlrllcon,ln 110 UrAról i u "' '111' ,1l11 II Til hll~u ,lu Itj\III,'IIJlio l'IIf':1I1 ,Ifl NU rrHlfurllllll'hlu ,II) pllu
"'ldO-U(1 11o.,,,lrti.; 1II,r "'HlIII"H, II ii II I tl'VI)uh, ('('III ri' IH'
flHlrR. Ou ItJn()n ou Xiflhl'•• ~ VmwIlll,IrL.
• f;t,guirll 1,"lu "11\111' du "rra I'lIrhllo nlú o AIIlIlIlu ,t' ,nIIIPIlII', 4'1)111" !tllII't'lra, "IHl\lJU~nO 111' 'I' lmtlll (tj 4J
Illthl Jlnrlt II "I tu 1'111 lIf1hn. 1I'llfl Ill~llrontrlllllllflJ"pu
flUI' (a1 f!Nln COl1J n Iwrr'l Puonra;mn, Itft 1110110 IIUI
10,In no,,,.. '1'") oorr rn ao rio lIranro li'l'",rn ..A ,\t'fl'l/lll,' ,Iil r,,~ II" pa)",". ",I" 'J'uhIlUIIKa "r "
rwrtollct·urlo nf, Urntll, II O (l'JIi \ftO no UJ'illtJr'O. A fiul, "do J,"a'l ,10"tI,. o. lIil "OUn'"lrll'ln 1'''111 "
V('nj1zn Ilnj

lIlt.HR.do

agu

l'

rCHlllntln,(.a II linlw lu-III.

00 '1110 Ijirl'Jl Pllf'fJruÍllln,

JlfHIIU'

11111111

ti, tlloll" fJUlt

fi

qll" .Do ou riu IIrunno IIqII 1I1ll , rumo" lia '111",
~.rl"n~""tlo ao IIro1.II, "nl II"" "orr"1II 'III t:. "'I"IIJIl,
Cuyuuy l: Ijrt)ll~> ú V,ilil·"U,.Jn\ 1111 (Jnlln lU '~Itltudl
rI'lII II
lcrdloneo tloo ,lo" I In,l" 1111 "a !,Oll
úrionlAI.
(n,'nrnrlQ 00 Mln. 'lo. N"tr, C.l. ,lo ISO I, II pnll, ~a
'I n. oon'"'xo 1•. II. lo).
O que 3c,oitnlTl !lO Tralario, IH' confQI':lltl
ao l11appa d" oclaz7.i foi propo ta
11ZIIplann : a qu fizemo Ila\ ia ~ido I' p llidn,
I' r inll'I'e e hislorir,1) aqui a rt'pr dU7.imo· do ]lelnlorio d 1H:)7:
• (luc,,'''' II\~n, tiA lilllla rOl'la da 111',1", ,lo "'"IIhy
fiO l'{'utro ,to "ninI!
hItIlIlC'JI, tt "f(ul f, tln lH'tlt
,lfI Cueul,y "" IIJI dI! S Jo,~, 1"'1. ,T" "'~ru k,'Ir"
tll/' n(J Cu- ifJuinrv. f' flOr "".' ntf· ti "lIlhurot!urll II"
l,l pa 00. IlIhlo, ,I,ipol I"" "".. rilla~". '1I'lrua 1111, II.
" rln 'Ie
i.lo

S.

nturfln f

'1lllunJudlf nr

(I

p'llOJ

{JI li

1't1IUf'

dN1t. 'tO dfl ParlUl";

Itlh,'lllt'illUtrlt"

Cario, Sol.oo, 1l'"'na Vi ta,"

V"11I'1Uf:lalllJldl

')ulrlJh""o~ .•

Li mi/ps com a II Cp II blira de
hoj BSlodo ('f1idoR d

701,"11,
•
IIl1l l'lJllIl1Il~

""'U

riu wi ln

IlClllIPflllll

"f~ruo. rN~Ullhl!lllr' ,f'llllfuJ'lrHJ t1u

I'ur

ullIlm

o

U

1Il'ill,'IJllu . ,,'; IIOU,,I('1104
1"1',,10,1'111, '1 11 " JIIlll1o,

nI'rolr(I.lrll, " "r"l'flr4 o 1...",,( 'Ir,
r"u, il l,rOI/ll 110 I""n l filar ", /f",Il"o, 'I"" "'Jn" IIInl
'l"t' li UIIII1 f· fJUlrll lIuçRo "
(/lr/fllI) ....." ,lo fi" '101 N"II. J.: I. tio IHn~ (lnll.!l,
tllllHna a''''''''' ,\ II. lo," d 1"'17 I'" 1M t pog, to~ do

IItllurtlltll ii t'()II'I'1I

0"""'0 ).

'0 ~ja :l!l dr' .Iulll
IIIÍ\ ln d qUII Ir(lla o

t1 l!l(jl) a C llllIlÍ' it
IIrl. upra, II elllou fI
prirll iro IlIar('o na qu hl'lldll dll 'RlIl':tpl' '.
AIIIlJ1lio,llfIIlll'nl t' '11l"rtlll do 110.'1 IIIn7.<lJl:t
l' tlisl nle ti
pa!'o 'hía IlI'a1.ileil'il do Tab I ili
2,~' () IIl1'll'O no 1'111110 \ rtlatlei 1'0 de

":I

O·, üO' '. E.

1I11 tle8 f' pOlllo 11110 II '\ l' parti I' il redil
'I" 1'111 ti l'llt'onlral' .llllaru J1l ~il'l'ila II
rio .Japurfl III fI' 'III á foz tio t'io 0\ pap ri '
(Aela d/J úWl/ljl/raçut) da linlta átrtboria
no II 'Ialol'io ti iH07).

Lilllile com aR rpublica. du IJolíl'it~.

Os Iimit s COIII " la IllpuIJli .;t :linda n o
forno fi ad" , a d ~peiLo das ru:d~ g n 1'0 a~
r-ropo la d~.Jrnp rio gu r~.. projed do
fralado,dr 2,:>d JUllho (J 1r~lJ·Jr,nhandonoulhe um Imporlante l ml(m ~ qlJC ntl~ca
I' prPloll CrJUl a 1.1 sp~nll:ll) ('0 erno I ?rtngllez; bem II'J :Ilnd 1lI'~orcmos qu.' o 10ler. s qu r.ou\) aolrnP.lloenH duzlrlanLo
a Imha da !lua fI' nllra .• 110 oU8tan.le: a
?Jferta ~IU, rn se~ fa,or contava a OplnJilO
Impar la~ e aul!Jorlsada do nar~o de Jlumboltll f?1 por sla Hepubllca coufinanle recu d a . . .
.
Jt ~l. tramo, alJul ~ propo ~ do lmp 1'10
e ·tra!Jlda do HeJalorro de iSJ7 :
• Colll""ar6 a fron!plrn na roonocotl ~o rio AI.apori,
eom o Ja"ora, r egulrlo o dft? Alllp,m agoa adrna
41lé I) p'I01o 1'/0 qu" lI,e' nlro 1,,'Ia. loa lO.rll'em oM'mlal
o Irlbulurlo eharna,l., nu mapp" do ),.rÃU d IIUOl'
l,old! 6 do "orrlOel Cod."l, Tarnlr6 i 6 1"'10 ,III', Ta·
ralr ajrua .eh" ali· oll'l'onlll que cu),,.,. 81 ,crl.nl',
do r'o 'aup" : d olodo qUI Ioda a mars 'm '"'Iu"ldo
do Ar,ol,orh aló a "onOul!oda do '.l'1IrlÚr6, e Ioda «
mil ·m I<IU rd. d',.te oll' u vonto qur. o Com",i a·
rio ",ar rD, fiquem pl:rll,uceudo uo nril i . toda
a wr em dlrciu do Af.aporl, ali, .. euaOo;,ucla do Ta·

"

."

.

Tambrlll o nclJ' o assenfados o lirnil
a fi p'uhllC" bem que ('010 Vfantle
prrdilcl lt'rrtlorio I or lIossa parlr.
imporlanl rio J'arallau dpixou de crfronleira
do I Jzil, coro ssa Iillha UIIl
nso territorio. Cusl' bell1 caro ao Bl'azil o querer
,'i\'cr 'lO Pí\z om seus vizinllos!
Enlrcl:lulG ,;umprcJlolar que,He la Cllnverç o,s tnpr, IIOUvc uJnapequ Jnacompenlia;n . A noss lillh~ do orteque lerminav
em 10 grilO de laltlud ,IJ pr' senlem nle
d 10 gráos e 20 minulos, terminando na foz
do B HY ou ,Iad il':l.
Es!" linha II o C i ) g ont mplada no
nosso mapp3,pl)r \ irmo a conhecê-h muilo
decois da re peclí \ a ünpre s110 colOl'ida
f J
'
~ a qu reparar mo~ nos ex Ulplul'c que
ainda e Ulo por colorir.
.
Tralado l rn [\ da la d 27 de 1arço de
1867
.) b f d
lo d
.
, no ar I. ~ o o Ull am 11
o ult
pORside/is P·.e a s guinle di po ição:
• A rarlir do rio P..agua)· no lalitu,lo _00 lO" ond?
dp aHo a O 111 ·"Bro. 3ltnha dhifori -eguirá. pelo
(;0111 '8

Cur

d

, de i de
de A!;o.to

xl-Dioce do anlo Antonio da Diamantina, comprebendendo a parle mai exlen do lerritorio da Pronncia de l\Iina
eraes do lado do •-arte.
Bolla-Grariuiou",o solliriludinú do Papa Pio i. , d
6 de loob de 185., Decre
Couso toriaes-ld ""P"',
de ~5 de )laia do me mo 0000, e Pllllorali. o{fieii .. un,"
de 17 de , lem~eo de I 60, jJ Lei o. 693-de 10 de
Agoslo de 1853.

xII-Diocese de .' . . da
umprào do
earã, comprehendendo o I rrilorio da Pro\'incla do me m'! nome com 0- Iimile- que
já tinha com :\ Dioce de . Luiz do l\Iaranhã , quando fazia parle da de Pernanbu o.
Bul'a-Pro cm imo rum salute do Papa Pio II, de 6 de
luoho de I ~», L ia. 693-de 10 de Ago.to de 1.53,
n o Ah·.,á do Rer D. 10ão Y, cit.do na obra do Padro
10sê rlP ,\lora_Hi,'oria da Companhia a,J<su., fixando
o limite seplcntrionnl dede lerrilorio, quaodo Iil<ado
o ,Ie Pcrnanboco, cm 3" e 15' de I.tilude.u IraI.

UAPP

n ... G.

Dil'i'õe e1eitnraes.

, JI-Dioce e de;'\. . do armo de
~Iarlanna. oulr'ora compr hendendo a mór
partr da Pr vincla dr l\[ina~ Gerae, e lá
hoj n errada dentro de terrilorio mai Iir~ilad pela creação da Dioce e da DiamanlIna.
Hullo -Canóor '''(lS "'ttr,,,,, do f'Jpa Bento XIV,
dt~ li

fie UClcrnbro de l"i 15 t

,.

(;rariuimum .oIUciluf1ini.

do P.lpa Pio IX,Ie 6 de J unho de I . \, e Decrelo Con·
• -PaIIO/'a/i, offu:ii mU/IU,. "fI t; de clembro
d I ao, c De anim.oruln aJmil1j.(raliDJlf'do 5 do OCF.cm~ro ,Irl 1861, Tl'prn,luzido DA 1'. Lor.1 do moro de lo
o creio n. 2 622-de _2 rle L\gO lo de I 60.
Uior.... p fie lO 110 Abrilllf' t 66 tin pguinlc (ilrmn :
A li"loo qu .. ,lhi,lo rle ne Orio l'arah)'b', atéo Doce
Dez di Iriclo e lão siluado m cinco
n. Bispallu do nio rll! Janeiro e ~larionn •• obe pelo rio
Kágodc •• 1', suo. origens na ,erro que chomão ,Ic Do- Provincias, a dous por cada lima, e tando
mingo Ferreir., sendo do TIio rle Janeiro .S\'erlenles os respeclil'o limite regulado por Lei.
do lado querdo rio dito Rã"ado. COnlinua pelo cume
da n'e m oerr. aléorio Pnmb. perlo do r.rroinl-~Ieio
Taes sào: os de . Luiz, Caxia, Pa".larll, o desee pelo dilo rio aLé o rio Uraima; segue
1'0,10 c'pigão ou cume" que dh'irlem osaguas do Brauoa rah ba do Norte, Pombal, Maceió, Penedo,
das du rio Capi\'Ora aténs verteotes do rio Murioh ,c Aracajú, . Chri lovão, Parlo Alegre e Rio
lora no lug.r que chomão J'o~o fondo do mesmo ~Iu· Grande do uI.
rioh ., gue por linha reclo do Poço fuudo a cachoeira
D creLos n. ~.G~3, 201, ~7, ~,
31-de~~ e ~5 de
do J.oron/(eir•• no rio Carangólo, c d.bi em redo aléa
fOl do rio Veado nO rio Ilab.puaoo, e deixando para Agoslo, e I de etembrn de 1860.
~l arionn. os "erlent!!\ do Yeado pelo Isdo e qoerdo
eis eslão iluado no lerrilono de dua
delle. onbe polo eome da serrados Pilões, .lé eoconlrar
o ocluae. limites d.o duos I'rovind do Eopirito- anto Provincia , tendo cada uma, lrez.
e Minu, 05 quae. acompaoba .tI o rio Doce.•

sl ... loria

Limites dll Di'lce.,(.,
de

ali ador, outr'ora

Esle mappa I'Ppre enla o Imperio tIo
I3razil rom o eu ~6 di. lriclo eleitorae,
di tribuido da egui nte fórma:
Xuve di.lriclo compreher.d m no I'e~
peclivo lerrilorio todo o da Pro"intia ond
estão iluado.
Ta .ão: o d~ l\1anáo , Belém, Theresina, _'alaI, \'icloria, ~uryliha, De lpITo,
Goyaz o Cuyab:l.

Mariânnade i 67,addicionou- e o l'guinle escl" recimenlo sobre
o li mile de la dioce e, completando-os.
a Folhinha dr

Tae ão: o da Forlaleza obraI, rato,
. Paulo, Taubalê e l\Jog '-mirim.

Decrelo. ns ...63;; e ~6:9-de 5 de elembro de I 60.

ualro e tão siluad.;, em uma ó Proyin-

« Do Rio Doce, • linha segue nlgumns tcguns o di, i.a lIn Prm'incia d l\lina. (lopOio lama para Poenle cia: Rio de Janeiro, Campos, iclheroy e
ocrperleiumlo ao orle da e. querda dos rios Doce e S. Pirahy.
olnnio por lug.re em grand purl desconh cidos, e
Decrelo o. 2.635-de 5 de elembro de t GO.
por isso Dle mo nüo d tcrJ1lina~os. 'ão longe de . Anno dos Ferr s, corlu o rio do I' ixe e deseo a procurar e
U z estão situados em duas Provincia ,
rio Tanquo 00 ui: depois de '-o\lor para o Norle p;lSlO
olre Trahiros e Gequilibã; d 'pois desce n procurar o cabendo á cada uma, cinco.
Paraop '~a, .egue-o, no Rio de S. Francisco abaÍlo nlé a
Taes sào: os do Recife, lazarelh, Cabo,
o\lurn de \loucu wais de 18l:ráos do lolillltlo uI.
• Oahi lom.ndo romo do Pocnl ,-em ã .erro qoe no Caruarti, Villa Bella, . alvador, Cachoeicarla do r. Gerber orro exactnmente nl(lUOl e.p;lço o ra, 'azarelh (da Farillha,), lnhambupe e
meridiano qu marco 3 gráos de lon~ilud orcideotal Hio de Conla .
do Dleridiano tio l'ão ,Ie Assutor do Rio doJnneiro.
I Dohi rle c
para o III segue ã .erra, voll~a lia nllura
Dccrelos ns. _.633 e ~.63i-dc I e 5 de
lembro
do Campo Grande, d ·irnndo-o ao Poente; depois segue de I GO.
parn o ~1I~(t siC o prncur. do rio .rllodo na nlturo de
•. J ão lI.pli I. ,Ia Gluria.
ele estão ituado em uma ó P 1'0\ inI A hi chcg.rl.,
deix.da tn ,,\lim. po,oaçüo dentro
d" lIi'p.,lo di' Marianno . o~" o nio Graude. depois o SR. cia, a de Mina Gerae
puralJl', Ilepo; o rio Lour uçn \'elho. dendo passado 00
Tae ão: o de Ouro Prelo, abará Bar:ul de CaOlpo ,Ie ~lsria da Fé, fa. UOla pequona '-011.
r.. ra o 'orl ,e I go de ''o ai', ••orr" da Manliqueira, bacena, . Jo:1o d'E1-11ey Campanha, erro,
ynl pur ell{l. li P \10 o rio Prt·to, c pelo rio l"'or8h~ huno e Monl Claro.

lt' n

fUI

lto rio 1\R@Bllo.

VIJI-Uioc e d anl'Anna de Goya2,
nhran" '11th, hoje totIo o terrilorio ela Pro\ incia rio m mo nome e de parte da Pro\ inria de 1ina' 1 rae.. Di pula com
a d t1ynbà e latto- 1'0_ o o territorio e
paTl hià d an!' nna do Paranahyba.
!lo\lo -C./ldor luo, alt,."", do I'ap. n, nto XI" do
G dt, OClcrnLr II" 11:;
·oUie.ta COlholiri(Jrtf)isC'ura.
do Papa I. na • 11, de 15 d J ulbo de t ~ij, Decrelo
.uu i tnrlae -Qu".. tO prop'.... Tt d :, de M.io de
1,:;~, o l)rorulo I(lh~ rOfl(l'tO do 10 d l\lnrc;o de I 6(1,
e J'ro'Í>~e' do 00> lho l'ltromarino de 16 de Maio ~c
1 li e de t do J u"h, ,!t. 1.0i. aUlhori>nda pela nulla
-.\iy,"{orallil nol'i', do Pap, Benlo XIV, ,Ie ~~ de .\bril
I lil6.

P,r'

Decreto n _ 9. G~G-de , de elembro de I. toO.

;11 PPA.

II.

II C.

E te mappa he mudo, quanto ao lerrilorio do llrazil. Contém outro mapfla, repre eotando todo o accidente phy Il'v do
no oplaneta, quer na ua parte "olida como
na liquida, para in lrocrão do alumno ;
aI m de um, e tati li o, do paizes conterraneo , indicando além da capitae, a área,
e população approximada, de cada um' e c1are imenl colhido em dijJerente Obra.

E. Corlambert- Cuno ri. CtogrDphiD . A. L"jo'ne
",.0 d, C<ogroph,a murltma; Alr. Cosson-C"rso
tompltlO dt Ctographia <I<. poro o!ltgios, r rola. da
Rtpubliea .trg,ntina, Roberlo llcmpel-C<ogrophia tSp'·
S,· lo \I\',d li eiol du AlIIrri<o. ll.. anak d. COlha ri' 1~6i, tU.
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lanelO.
5.°_Yiagell ati '"terior do Bra:i/,principalmente 110 Prol'Íncia eptentr:onae ,
no di.trirto~ aurifero e diamantino.. durante O, anno. de 1
á i ~1, P r (lr"e

ol'ientllf",

1'lIon:

1\ O

E\IIÁ.

lIIal rial rdati\ O á p ta Provincia que
pod mo' on ultar foi o eguin :
J.°-Carta da Capitania uo Ceará levant lua por oru '01 dI) Governad';r lanoel
I~na 10 de 'ampaio, por eu Ajud'lnle
U orrien Antonio Jo é d il\'a Paulel
ln ! 17. 'onl m lima planla do porto e
idade da Forttlltlza 'lIIallll~Cripta, perlencenl :lO Dr. A J de lello :\10rae l·

:ndner
6. 0 -Roteiro da 1'0 ta do Sorte do Bra::il
del.'dl' o cabo de . Ago linho até a cidade
do Pará ele•. por Joaquim Duarle dI' _uuza Aauiar.
7. 0 -Dieciona.rio topographieo e c.tati.'tieo da Prorinria do eartÍ e bem as im
o Ensaio estati.tico sobre a 1111'. ma Prorincio ele., pelo _crudor Thomaz Pump o
de ouza Urazil.
Limlie8.-A po i~ o aslronomic de-Ia
Pro' incia be a _e uiole:
Lalitude meridIOnal enlre 2° !1-5', e 7°
11'. A longilude Ioda oriental do meridi~no
adopladll demora enlr' 1° 55' e 6° ~5'.
A ua maior exlen~ãl) de :"orte a ... ul lIe
1 6 Jeguas da ponla de J ricoacárJ á err
Araripe na Comarca do Jardim proxima á
poyoaçào de Correnles e dI' Le le á Oesle
90 le 17 uaQ do alto da erra do Apody á da
Ybiapáua proxima á na cente do Rio Lllaluba. A. co la te n 116 de exten.ão.
110 confinante. de la PrO\lncia: pelo
l'l)rle c :':orde le oceano llantico p lo
uI a Prol'incias da Paralnba e de Pernambu o, por Le te a do n.io Grande do
:\'orte, e pelo Oe le a do Piaull)'.
terrilorio de ta Proúncia primilil'amenle dependia dos dou GOI'erno de Pernambuco do Jaranhão, ma pela organi.ação ua Capitania do Piallhy no 'omeço
do eculo pas ado, cm 17 J8 POUIlO mai ou
meno" por um ))I'creto, ..\ h'ará ou Provião do Con elho llramarino na lalitude de
3° 15' ~ul,sej:(undoo Padre Jo éde Moral'
pa ou pam Pernamhuco o tel'l'itorio do
Ceará, que uependia do jlaranhão além uaquella latilul1e; ficando para c te GO\'erno,
o sertão do l'iaully, povoado de emigranles
da Bahia, naquelle tempo nhordinado a
e a Capitania e ao Di pado de Pernanlbuco.
O que c acha de accordo com o que escreveJaboatall1 no euSOl'O Orbp eraphico
Bra:ilico, e tancia i3 ainda que e te fixe a
lati tude em '20 1"', e á nos o 'er com mai
acerlo.
Des a epocha á 1799 foi o Coará goyernado por Capilãe. ·móres, alé que por Carla
n"gia de 17 de Janeiro de e anno fiJ'ou inlJiramente de ligado de Pernambuco, constituindo I7Ol'erno índ pendente. Ias nem da
Provi ão do Conselho Ultramarino, e nem
da Carta llé"ia conll!"cemos a integra.
Portanto os limites de ta Irol in.:ia, mantem-se pelo co tume e tradi~ão, ajudado
da pos e, do prol'eitoso IIli pa,sideli .
Pelo lado do Piauhy ex.i tem a difficul·
dade apontadas no artil-ro daquella Provinda, com a do Rio Grande do Irorte
urgem ontra de identica imporlancia. 'ão
endo muito pronunciada, e ehra, a di\ isa
da erra e chilpada de Apod)'; o confliclo
entre confinante não são raros.
• Não puoo do cobrir, di. o eundor Pompêo no
En.aill Estll/isticlI nola. a Corto Rogia, que mllrCou os
limiles da antiga CapitMia do Ceará, o. quacs lem
sido conto-tados de lon~a daln pela do Rio Grando,
un 'xlr IUns entre a rreguozi do P -roiro (CMrá)
e do PAu F rro (Rio GrollJr); o pelo Piatlbj" 00
Iinbn d;"isorio da erra de Ybipiába.•

E mai adiante no final da nota conte tando a prel~n~ões da. Proyincia do Piauby
expre sa· o d e ta sorte.

·.0

Iino do registro das Ordeos Regin existenle'
na socrelaria do Gorerno acbn- e n Carta Regia
do 31 de Oulubro de 1121 de D. João Y, determiOI1odo que a' aldeios de Ybipiãba se não desllnne·
m 001 da CupitMia do Pernombuco, COOlO tioha po·
dio" o Governod r do MoranMo, o sim cuntinnassem
a pertencer aquella oomo dantes.•

E relalivament as do Riu Grande do
.-orle que hoje alcanção a foz do rio Apody denominada ~ro 01'6, diz:
• Qnanlo a contoslação de limiLos com o Rio Grande
acbei um omcio de dat de I de Outubro de I 02
do Gorornador Berna,do Manoel de Yasconcellos
00 Capitão Geoerol de Pernambuco, qneimndo- e
da riolencias prati das pela Camara de Porto Alegre ( Rio Graad.) qne r pe.lliro o J usliça do Icó (Ceard)
da serra do Camnra.
• A lIeg. o me 010 Go"Mnador não só a poue aatiqu' imo da Cap'tania na dita .erro, como ter .ido
.'mpr< tabeleeido a linba dh'Íl'oria do - duna Capi.
laDla.. pela rertente das OgullS, Li•. _'11 dos Rfgistro.
da Thaulfraria /laS, 3 ••

.. '

Diui ão Judiciaria. E ta Pro,-incia depende quanto ao Judicial da H lação de
Pernambuco.
limite da re pe tiYa Comarca, rujo
numero, a tualmente e elel a á 1'-' e Ião na
me ma condiçoe que o da Comaf/:a d "
Prolincia precedent ; fi razão da alteraçõe haúda ainda que procura semos
não 110 afastar do limite que aponta o
me-mo enador na obra upra itada.
-o mappa que ora apre entamo cumpre
dar um de conLo de 25' para Leste no
grilo de longItude, por um engano que
houle em Ira -lo. falia que Já e acha reparada no outro exemplare tendo- e grarado de nOVQ e te mappa.
;ti
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E ta Prorincia he mui deficiente em trabalho topographicos; e por mai que procura -emos de cobri-lo, ap na podemo
colher o eguintes:
1.o-~lappa t0p'0grapruco da Capitania do
Hio Grande do orte, orrerecido pelo actual
Goreroador José Ignacio Borges, e desenhado por JIunorato J. Rodrigo da ath-idade em \0 de Ago to de 1 19(11lantl~ cripto,
pertenc nte ao Dr. A. J. de lelIo Moraes).

I'

l' . lall

ri" IJII/'/ dl/ 11/,,,.11 li dll
,I!JI/ lill1l11 II/tI ti t ili-Ir/ll tll/
JlI:ltjllilll 1111:11'\1' II!
0111.
lu /'I/'ICII~ rlrt l'I'Ol'illcill

pur.1

Contem uma plnnta da cidade do Natal.

S. o-Carta corographica contendo a Pro,incia de Alagôa , Pernambuco, Parabyba
llio Grande do ~orte, e Ceará etc. Ror Conrado Jacob de :\iemeyer e larco PereIra
de alie . Rio de Janeiro, 184.3.
3. o-Carta topographica e admlOi trativa
da Pro, incia do Rio Grande do orte, Parabyba, etc. pelo Visconde J. de VilIiers de
rne Adam. Rio de Janeiro 18~.
4.. o-Carta do Canal de . Roque, e da
co ta comprehendida entre o cabo de . \loqu e o cabo Tubarão, por Vital de Oli, eira
da Mannha Brazileira : copiado por lI1r. Er.
l\louchez com a reducção da onda á metros. Pari, 1 6"'.
5. o-Planta da cidade do I 'alai, capital da
Provincia do Hio Grande do '" 'orte, orGuslavo Luiz Guilherme Dod!. 1 64. manuscripla).

Fóra de le auxilio, e do Relalol'Ü!s da
Presidencia rIa

•

•

..

I'

Ilt rll. I'du I' cr·

/tmo-

de 1 t e de 3 de Junho de 1 :! , que elenrão á graduação de omarcae e lerritorio

o Decreto de 3 de J unho de 1820 ai Lerou
a precedente medida de La fórula :
< lIa\·erâ uma aO<a Comarca desmembrada da do
Sertão de Peruambuco, que se ha dB d nominar CD·
marL'4 do rio d. S. Pra.tis",. e comprebend~rá a Villa
de
Francis O das Chagll3, yulgarm~nle chamada
da Barra, a de Pilão Arcado, e as po\'oações do Campo
Largo, e Caruobaoha, com os .eus re pc 'tivo lermos'
sendo a cab ça da Comarca a ViUa de S, Francisco dá
Berr~, Todas as mais Villas e PO\'oaçõe" qae se achão
rererulas no sobredilo Alvora de 15 de Janeiro de 1810,
e que não vão nesle indicados, ficarão perlencendo a
Comarca do erlão de Pernambuco. •

1 O nosso mappa aceitamo
a linha divisoria tra~,ada pela Provincia da Bahia já
e~ razão do uti pos idctis, e já porque dele
alt hav r maior conhecimento do territorio
contestado, do que nesta Província; por
quanto po Lo que em i718 e e terrilorio
fosse annexado á Capitania de Pernambuco,
quanto ao admini Lrativo, havia para com a
Capitania da Bahia vinculo mais fod ,o Judiciai, pois que dependia da Comarca da Jacobina,ao menos segundo oregimen daquella
época; além do vinculo da famílias e o da
relacões commerciaes,
O'vinculo admmístrativo era mui frou.xo,
as im como o Ecclesia-tico, e a expcriencia
demon trou, quanto andal'ão errados os authores da providenci.l de 1718,
A ilha de Fernando de 10ronl1a comquanto na lalilude da Pro incia do Ceará, 3"
50', depende do governo desta P rovincia,
He uma simples annexação prol'ísoria
como e deprebende da Carta Regia de 26
de l\1aio de 1737, dirigida ao Capitão General da Capitania de Pernambuco Henrique
Luiz Vieira FreiredeAndrade, quando teve
ordem de retoma-Ia aos Francezes que ali se
bavião estabelecido, e de fortifica-Ia convenientemente.
Eis como s'expressa a dita Carta Régia
q,ue por demasiado extensa não reproduzimo aquI:

• Igualmenle be preeiso, que em todo o que obrardes nC$le particular, proeedaes com a esulela de dar li
enlender, que a dila expedição be acção puramente
vosm, e nascida do obriga~.ão qoe lendes, pelo poslo
que oecupae., de não consenlirdes uma o.urpação Ião
eseandaJosn, s "'u,,,a ilha, que he parIs da Capi/v.oia
que ides goreroar, para que cm nenhum lempo se possa
pr~sumir, 9ue obrasles por minha ordem, O que \'OS
hei por mUlto recommendado. :t

E mais adiante:
• Logo que "OS constar que a ilha eslá desembaraçada
e na oana obedienc.ia, mandareis para ella algumas vaccas e louros egoas e cnaJlos, galuchas e oulros diJferentes animaes, como lambem milho, reijão, legumes e
todas as mais sementes, para irem eolti"ando, e espe·
cialmente a plauta da mandioca, para suslento dos seus
habitanles, e em quanto lhe falia esle, tereis cuidado de
maudar sempre uma sumaea, com farinba da mesma
mandioca ~ dila ilha, e com os ma\" _mantimenlos que
forem preCISO', para que a guarlllçao nunca experimente falia, e por esta via possae. juutamenle ser informado do que oecorrer; adverlindo ao Omeial, que
Bear governando, que quando sueeeda qualquer novidade, a tempo que se não ache no porlo alguma das
dita. sumaeus, 'os a"ise logo per qualquer embarcação
das que neUe Bcarem, paro que .eOl dIlação o possaCll
8OCcorrer.•

Em um paiz bem di ridido e sa ilha déveria ser contemplada no terriLorio maL
proximo, o da Província do Ceará, quando
foi sewegada de Pernambllco; ma e he
uma Simples forli ficação, destinada á defesa
ou segurança do Imporio então não faz
parte de Provincia alguma, he terri(orio subordinado á Capital do Imperio, como de\'e
ser o archlpelago da Trindade, e outras ilha
em idenlicas condições.
E la ilha eslá contemplada na Cllmarca do
Recife: no mappa tem a mesma COI'.
Di 'jsão Judiciaria.-Nesta Pro incia ba
uma Rela.ão cabeça do terceiro di tricto
Judicial do Imperio, de que dependem a
Comarca d ta Provincia e as das Provincia da Ala õa , Parabyba do orte, Rio
Grand do. orte e Ceará.
A Comarcas de ta Provincia e tão hoje
elel'ada á 19 com a nOI'as do llarnbé
Caruarú.
limite de la circum cripções
estão nas me ma condiçõe que o da
outra da me ma e pecie, na diITerentePro"incia de que temo tralado.

J
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de En enheiro: Cbrili no Per ira d~ .Az. -I nnu,,,,,,.
redo u'inbo, " 1.. Tenenle de Arlilban
J
d
ama Lobo Denl - copia do Archiro jJl1ilar) .
.0_Planl e ni\""elamenlo p ra o ene namento do riacho
bed u
cidade de
1 ceió. Rio de J n iro 1
Compreh nde

planla da m .na cidade.

50.-Planla da cida e de lIaceió copiada
pelo Ten nt J..1. da unha (maIl« cripla) .
60. -Planta do ancol1ldouro de aceió,
"undo o mai recente documento
por Ir. 'r.. louchez. Pari 1 H.
lém do material upra oolado, e doII lalorio. da Pre.idencia da Pro"iocia
umpre addilar:
10 .-.\Ol·0 Orbe erallhico Bra::ilico ou
hronica do. Prad ~ .l/ norc. da Prorincia
do4fJra-il, por Fr. Anlonio d'
aria
Jaboatam, to. t E !3ncia 9.
20, -.lI e/llona hi 10riCtls elc. por ~lon
enhor Pizarro lo. cap.:2 artigo 2.
3°.-..1. Mal/a' das Alagúa . Pro,idencia acerca deli. e ua dr, cripç.ão, em ii. j
por Jo é de lendonca lallo lor ira.
40 .-Relação da Mallns da Alagôa. que
lem pri11cipio no lago do Pescoço, e -le Ioda
a. que ficão ao .•orle de la' olé ao rio da
lpojllca dda I te de:: legua de Pel'110 /Il/luco no anno de 1 09: por Jo é de Meori nça de Mallo !\l orei ra .
5°. -Opu. culo da descripção geograpll1ca
e lopogroph ico physica, pol(/Ica, e hisl01'ica
do que lmica menle rp peilll a PTIlvillcia da
Alogúa : anonymo. Hio de Janeiro 18~4.
6°.- T'iagem â Cachoeiro dePaulo Affon·
.0, pelo Dr. Jo \, ieira Rodrigue de Car"alho e ilYa.
jO.-Tli.torio do Ura::il, por Franci co
DIana Con tancl .
o.-Esboço Geographico da Procin.cia
das Alagõo, pelo Dr. Jo é Alexandrmo
Dia de Moura (anlle.to ao Relataria da Preidencia de 1 GO).
9°.-Geographia physica, politica, hi.tot'Íca e administrativa da Prot'i11cia da
A lagõa , pelo Dr. Thomaz do Bomfi m E pinola.
Limites. Esla Provincía confina ao orle
e Oe te com a de Pernambuco, ao uI com
a de er~ipe e Bahia, e a Leste com o
Oreano AtJanlico.
~na fronleira seplenlrional e occideotal
já e acha a ignalada no artigo da precedente Pr<n in 'ia ; a meridional teria divi a
mui clara no thalwcg do ri de . Fraoci co,
e e live e demarcada, de cri minando-se
a ilha que lhe devião pertencer, assim como a de ergipe e da llahia; origem de
conOicl'ls, como o que e dá com a ilha
Pal'a1Ína ou do Brejo gl'and , de que ergipe desfrucla o tlti possidetis, como mais
adianle diremos.
Apo iÇão aslronomica. de'la Província he
a eguinte:
latilude loda au lral encerra o terrilorio .\.Iagoano enlre 80 [~' e 10 0 32'.
A longitude, conforme o meridiano que
ad~lámo , he oriental, dentro de 50 í' e
7°

t)

'.

A. ua maior exlen ão de orle a ui he
de 40 lcf;(uas escassa da margem direila do
riacho P r inunga ao ponlal do rio de .
Franci co, e 5 leguas de Le le a OE: le
de de a Ponta "erde á marg m t! querda do
rio J\IoxotO. O eu lilloral no Oceano contem
58 leg~a'1 comP!'ehe~didas lodas as curva. '
e do rio de . Ii rancl co alé a fóz do rIo
{oxoló 62 cndo ~G á cachoeira de Paulo
Aífon o, e 6 fi barra do ~lo"l:oló.
Dr. Thomaz do Bomfim E pino)a oa
. na Geogl'aphia de la Provincia, diz o 'eguin~e soLre a I'e pedi\ a iluação astronOllllC3 :

• A Proviocia das AlagOal acba-Ie liloa.la entre o
50' 30" e 100 31' de latitude aUltral, e 2iO 2i' e 2 o
5 'de Inogitude este de Lisbõa, legundo a Carla 10poqraphl((l d. Carlor .110rnoy, le"aolada em ?tIar~ió
ao. ~ d Junbo d I .2, por ordem do Elm. r. Conselhijir-o l\lanlll!l Felizardo de ouza e Mello, etc. ,

E mai adiante:

. ~io ob tanle es a dependencia fa iI d
liquidar com a anla .:Jê, o que he indubilavel be que em fa ar de Sergipe e i le o
Decreto dp 9 de Junho de 1 12, e o A i o
de 30 de Abril de 1832. O primeiro docu~enlo que!le o mais importanle, aqui regi lramos:
• lla"endo-me nprese.,tado a Camara da "illa ora
d.e anlo Anlonio Real do EI-Ror do rio de • Frano quaoto leria t:Ouveoi nte á Adminiltração da
JUltlça, ~ ao bem comUlum dOI moradores da ilhl\ de
Paral;na rlo Bre~o Grande, incorpora-Ia no termo ,Ie. Ia
Villa,qual ba mail vi inba ,e poro aond olTerec aOllOUI
moradores mais facil pll! agem, do que para a Villa do
J'enêdo, a cujo dislriclo aclualmente pertence : Cnn·
formando-me com o parecer do Conde dOI Arcos, Go·
vernador e Capitão General da Capilania da Bahia, a
quem mandei oU"ir a eata relpeito: hei por b'm dosnnnexar do dislriclo da Villa do L'"nêdo, a ilba da
P~raúna do Brejo Grande,
incorporal·a no lermo da
"1110 'ovo de Santo Antonio R~al de Et-Rar do rio
d.e . Francisco. A MOla do Desembargo do Paço assim o l~nha enteodido e faça elecutar com o despacbos neccI.arios. I'alaeio do Rio de Janeiro, em 9 de
Junbo de 1812.•
CISC~,

Ma e ta Provincia nào e tem julgado
vencida, e nem convencida com taes provas.
Elia. lambem tem a sua que mai adiante
con Ignamo .
5 conOicto , que alIá s:io de dala mui
remoia, hão conllnuado, e por ora ainda
oão tem apparecido oluç o.
Eis o que diz o Relatorio da Pre id ncia
de ergipe de i860:
• .com a Prol'incia dc Ala~oa , com quem confina pelo
lado do Norle, e da qual l1C eparada pelo rio do
Francisco, duvidu oe lem mo,ido .oscilada. pelas rea·
peoliva nnlhnridode.', l(u' pretendem ter jUrl ,Jjoção e
elercer aclo de ofOcio 00 ilha do IJrljo gra ..d. d. Paraú.. c, aplll8r de inconle laveI direito e I)oue que uslsle
II Proviocia de 'rgipe sobre a referido ilba, em \'ista do
Decreto de 9 de Junho de I 12 e Avioo de 183!.
• Meu autecesoorea.ill lem feito chegar emelhanle
oceorrencia ao conheclmanlo do Governo Imp~rial, o
para qne mais ". Et. se instrua nesla questão delUOlmo inlere e para a Provincia, po,lera le as im lhe ap·
prou'"er, con!UILar o omciol dirigido II ecrctaria da
Eltado do Negocios do Imperio em L3 de Fevereiro de
I 51, L5 de Abril de 18:a, e 15de F vereiro d • I 56.
• o meo enl'nder, bnma medida que fiz e ob lar
qoe a!Rulhoridades da L'rovin ia das Alagoa eler I 10
Juri.diC(iío civil .obre a cilada Ilha, seria uma medida d atia imporlnnrio, lobrc tudo por que folia de.apparer r OS continuadol eoafliclol qur
t m dado nlrc
ai aulhoridade dr"la com 'qu~lIa Prol iDcia, conOicto
qu felitmente darante a miuha admiui tração não
occorrerão.•

o RebloTlo da me ma Pre id n ia em
1. 6~ e 'prime-se no !oe 010 entido de la
orle:

•

• •• •

• . . ·U.
IIl,I:I.I.\

nr :o

II ,I

n~\II1i1 m ' con

t;

Illeuid

d~ Cronleira' de erai(>e ao ~ rro do Frio,
e d!l montanha proX1ma' á b ira mar li
mar elO orienlal do rio Opára ou de .
Franci co, paiz coloni do e de\a do, de[lo! da paz e cathequese do indinen
Orl e,
lerri lorio denominlldo ou (r'ora Coo
marca do rÍD de ,Frallc~co, e que perncia á Provincia de Pernambuco,
(Is limites de ta Pro\incia no Eccle iaslico e Ião bOle regulado por dous Decrelo
Consi loriae , que em lugar coropel~nle ficarão notado ; e o o actuae ciYi que
!lOnbecemo (leIas carta g onrapllicas ma
Ignoramo alguns dos acto que o firma·ão.
A Cronleira meridional om a Provincia
do EspirHo anlo, que a Bahia prelende
levar alé o rio D ce, be repelUda por aqueIla
Provincia em \ i la de fundamenlo mui 0lido ,o lllí pos ideli • o A\'i o de iOde Abril
de :1823 as egurando ao E pirlilo anto a
po e do Municipio de , IaLheu, e o Decreio de 11 de Ago lo de 1831, marcando
com limile septenlrional de e 1unicipio
o rio ~lucur:y, aqui o copiamo :
Eis a integra do Avi o:
• endo pre$cole a . M. o Imperador o otlieio do
Gol'erno Prol'isorio do Prol'inria do Espirilo Sanlo de
20 de Março proximo pa ado, em que r preseota que,
t,·ndo·se a ,'i1la de . Ilatheus unido á rer~rida Provincia para a rerlamação do mesmo Angosto enhor,
e pretenGendo agora o Con elho interino do GOl'crno
da Bahia, que a diLa villa se lhe recouheça soj ita,
entra em dU"ida ú qoal das doas Provincia. del'o ficar
pertenrendo oqueUa .illa : lIanda pelo Secreloria de
Es~ado dos egocios ,lo Imperio participnr 00 rererido
GOlerno que dece 1'cwnll<cer-••• ujeila ,iquclle que lhe
fienr maÍl pruzimo. olé qoe a .\ 'p.mbléa Gerol do
Bralil determine os limite (ln Prol'iocia. Poli,cio do
Rio de Janeiro. ell1 IOde Ahril de I 23. - ,[Md DoIIiraeio d8 Andrade 8 lira. }'ara O GOlorno Pro,"i>orio
da Prol'incia do Espirito antO.'

egue

O

Decreto:

• Arl. onico. Q'.e • nol8l'el Capella filial da poI'oação da barra de . Mothe"", qoo já tem pio bnpl;"moI C cemiterio J seja creela em Parochin, abrangendo
o mesma po,"ooção e todos o POI'OS estllbeler'i,los nnn
margens de Leste dos rio. Prelo e tle $. Anllll, dil'idindo-se com O Fr goezia da dito ,'illa ao Oeste, jlelos
rer"ridos rios; 00 01 c"m a de . . da C~ncuiç"o do
Linharo. pela Barra peco, e 00 Norte Com a tle
S. José do Porlo.Alegre de Mocory pelas llnt'nas. ,

Alem di to que he mui po itivo lemo
ainda a opiniãO authori ada do Governador
da Capitania do E. pirito anto Franci co
Alberlo Ilubim na sua Estatisliea Of{icial
do anno d 1817, que lralando do limite
da lne nJa Capitania, diz:
• Beira-mar com a Prol'incia da Bahia não lem
ponto determinado, por qoe segondoa primeiro divisão
do Capitanias ne te Cenli::onle, principio"a esta da
parle du Sul do rio ,\locurl', onde finali>a.a a Capilania do l'orto Seguro dada u Pc,lro do Campos Tourinho. Ao 01 fica a ,'illo .10 ,. Mathens, e ao 01
desta o districto do rio lJuce.,

E na "erdade, como hem diz o anlbor
da Memoria obre os limites da Provincia
do E pirito anto, ha cem legua da ponla
Tinharé á foz do rio 1ncury, lenilorio de
dou Ollnatario da Capilanias dos llhéos,
e de POI'tO Segul'o.
Entrelanlo a I rO"incia da Dabia podia
tambem invocar em sen apoio além da
opinião de vario a1llh 1'1'., a Provi ào de
18 de Jovembro de 1816, em qlle o eu direito e acha firmado pelo Poder compelente, quando declara fIne a vílla ne . lUatheu fazia parte daComarca de Porto eguro.
Aqui o regLtl'amos por intere se hi torico, porque não lIe prol'avel nem com'eniente, que volte ao dorninio da Rahia, essa
porçào de terri torio nacional:
Prol'is'io d. 18 d. -,"ovem/irO de I i 6.

• D. João por graça de Deos, Re~' do Reioo nido
de Portogal, Brolil e Algancs, etc,
• .Faç~ .eber 0':6. GO"ernador e Capitão General da
Copltama da B.hla, qUP. tomando m con.idernção o
necessidade que ha, pera edo"acção da mocidade, de
Aolas dns primeiras letras, tia 1';110 d, S .•lIalh,... e
Povoação de anla Cruz da Comurco d8 Por'" 'gllro;
hei por bem crCl\r nas rererida '~lla e POl'oa~i1o orna
Cadeira de primeiras letMl!, tendo toda orna o ordenado qoe se acho estabelecido para cadeiras desta 00toreza, segundo a. respectims tprras. O que I'OS
mandopartioijlor para as prOl'erd. nn rorma do.
minhas Remes Ordt-,o .
• El·Rel' Nosso enhor o mandoo pelos ~[jnistros
abaixo slgondos, do, n Conselho fi sen. De>embargodoro. do Paço, João Pedro layoord d. Fonseca e á
a re: no Rio de Janeiro, o f de !'io'.mbro de I t6Bernardo ,[o.d d. 011:0 Lnb% a rez ere,' r. -Ber·
.",rdo 10sd do Cunho G""",iO • j·altonu/los ••

•~ rronleira occitlenlal com linas Gerae ,
a 19nalada pela erra do
moré , nào
tem L i ou Decrelo que a authori e, e por
con eguinte nem demarcação.
A meridional, ao orirnle do rio de .
Franci co, conta enl eu CaTor o Decrelo de
1 de Maio de 1.757, a Proli ào do Con. elho
llramarino de -O de ÂIlO'lo de 1760 que
grBJou da Comarca da Jacobina, e da Capitama da Bahia o tli Iricfo tia Afina.s
\"oraR dI) A r/lJ, lJahy, para annexar à Comarca do erro d Frio, e Apilania de
,Iina Geme.
Dilisão inconvenienle, .óm nle explicavei p la polici fi cal da min ração, em
qu o en o 'ographico e admmi lrab\'o
I'eroo de então leria
erão po t rga o ,
proceditlo com mai acert e lig e e •
lerritorio om o litoral cr odo a im uma
- noyaeimportant
pilania em antTmentar
,'m e tremo oul' a, romo fi ou a de _linas
erac. ; ~ei ando a n hia por ua parle
mal dlHdlda, romo d mon tra a Da tigura
- na ria d DraziJ.
t. a inle l'3 d
Provi' o:
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ri bahia

dn <'illade rio

mil d

i. o-Chrcmíca da olll/Janhía de.ferus do
ESlado do OrariL, peli) Padre imão de
a cone 110 •
".o-Peqlumo Panorama, pelo Dr. 1\1. D.
Moreira ele Azeyedo.
li. °-A lmanark hi.lorico da cid(ldll de
Ibastlão do Rio de Jameiro em 1799,
por ntonio Duarl 'une.
0
7. _ m pa. eill pela cidade do nill de
Janeiro, pelo Dr. Joaquim Janoel de 1ac elo.
.o_A lmanack admini trativo, mercantil einduslrial da Orte e Provincia do Rio
de Janeiro, elc. fundado por Eduardo von
La mmer!.
No nrllgo-Co/ltef<lO de dOft"'I<I'lo. Of{ttíau, dadu.
tllalf,flro, t

cf')rnmereiau, ole. do difrcreole8 nnno!.

O.o-Coro(Jraphia iii. to rica do Imperio
do IJrazll, tc. pelo Dr.
. J. de Mello
1 rae .

.0
ria 10po"r3phica e adruini trativa
d Pro' inei do Ri de J neiro e do unieipio _"eutro eri ida ?bre o documen~
f i i moo mo
pelo ~ I conde ~. de \ iIliers de 1'1 le A.dam. RIO de Janeiro 1 50.
~.o-Mappa d~ Provincia. do Rio de Janei , 1 66. RIO de Janaro em casa do
dictor proprietario E. . H. Laemmert:
e cala de 701dlometros, on de 11legnas.
5. 0-Ca.rta corographica da parle orientai do Imperio do Brazil em lJ,uatro part ,
contendo a Prorincias marítima de Pernambuco at' á do Rio de Janeiro, etc. por
Guilherme de Eschwege e C. FI'. Ph. de
Martins, de enhada por J. chwarzmann.
?thmich, t 3i.
6. 0 -Mappa da linh~ doC~rreio da Pro,ineia do Hio de Janeuo, ltthographado
sem indicação do lugar e do anno.
7. o-Mappa da € Irada de ferro d~ D.
Pedro lI, impre o ue ta CO~le }la 111hograpllia de Ed. Ren burg, sem I ndlc'lção do
anno .
.o-Planla da linha da Imperial Companhia de lJaYegação á "apor e e Irada de
ferro ue PelTopolis. do plano inclinado em projeclo na erra da E'lrella. Rio
de Janeiro, t 62.
9. 0 -Planta topographi a da Provincia
do Rio de Janeiro levanlada pelo' 0fficiaes
Engenheiros Vicente da Co ta e Almeida,
P 'dro Bellegarde Julio Frederico J\.oeler,
e {leio Tenenle da Armada aCLOnal JoaqUim Raymundo de Lamare. Primeira carta compl:ehendida aCldade de liclhero).
HIO de Janeiro, 1 33.
10.-Planta da cidade de j'\iclheroy, capital da Provincia do Rio de Janeiro, publicada por C. J. de" iemeyer, ~a prif!leira
dicào da Carla geral do Brazl1. RIO de
Janeiro, 1 V~.
1 t .-Carla derroteira da GO la do Brazil
entr o Rio de Janeiro e a Hahia, levantada
e de enbada em 1. 61 e 1862 por ~lr. Er.
1\louch z, Capit. o de Fragata, ommandante do D'Entrecasleaux, auxi I iado por 1. da
de Fon eca, com mandante da Canhoneira lIajahy, elc. Pari', 1863.
1.2.-Carta derroteira da costa do Brazil,
do Rio de Janeiro ao Rio da Prata e Paragllay, organi ada e~ll.ndo os mais recente documento, sUJeitos ás 01) ervações
feilas á bordo do viso a vapor le Di on
(de 1 56 a t 61), e o D'Enlrecasleall:t (de
1 61 a 1.862), por Ir. Er. Mouchez, Capilão de Fragata. Paris, 1863.
i3.-Carta partICular da costa do Brazil,
entre o cabo de . Thomé e Benevenle,
le aulada e de enhada por 1\1r. Er. Monchez, Capitão de Fragala, Commandanle do
D'EntrecaRteallx, com o auxilio de r. da
Fon eca, Commandanle da Canhoneira Bra.
zill'ira Jtajahy, elc. Paris, 1863.
H.-Carla particular 1a co la do Brazl1
• eodo pr cieo que so 10\Onle a Carta topograpbica entre o cabos de . Thomé e Vrio, levanda ilh/l da Trindade, e ao mesmo tempo a hl'dro~rD'
pbica de sua co la ns quaes dererão ser esclarecIdas tada e de enhada pelos mesmo, elc. Pari,
001 uma 'lacta e circumstanciada de cripção minera- 1863.
10giea e bntanica da me ma ilha, afim de poder o 60'
15.-Plano do porto de Cabo Frio, lerll1'oo deliberar rom acerto .obre a occupoção della ,lo
modo 900 Mr mais cuo"enieote ao se" iço nacional: van lado em 1 62, por 1\11'. Er. i\1ollchez, etc.
detcrrumD a Regencia,em 1I0mo do Imperador, q 110 seja Pari
i 63.
nomeado para semelhaote commissão, por se achar
16. - Plano do ancoradou 1'0 de Itabapoaconvonientemente habilitado para sor iocumbldo della
O Major gradoado do corpo rio Engenhoiros, Antonio na, por 1\11'. Er. 10uchez, elc. Paris, 1863.
João Rangel de V:lllconcedos. O oUC parHcipo DV. .
n.-Plano da bahla da ilha Grande e
para Ih expedir as necessarias orilens rorne odo-Ihe de
:petiba, pelo Capitão Talham, copiado
todos os in trumeotos qne rorem abs"lulamente indl8(l'ooareis para O bom dc empenho da rererida com- por 1\lr. Er. l\1ouchez Paris, 1 63.
mi..üo
(lro"onilldo de que bro,cm ute dcrora portir.
i8.-Plano dos ancoradouros de l\fanao D.o. guarde a V.
. !'aço, m 27 de Outubro do guá, Paraty-mirim, e Cajahyba, ao norte
I 31.-.I/01l0rl da Fon.eea Lima. ii....
do Cabo Joalinga. Provincia do Rio de Janeiro. etc., levantado em 1.858, e copiado
por 1\11'. Er. 10uchez. Pari' 1863.
19.- Plano do ancoradouro da bahia
Flamen"o e ilha dos Porco, lel'anlado em
181.6 por MI'. R. Turner, da l\1arinlla Ingleza, e copiado por lIIr.Er. .\Iouchez. Pari,
1 63.
20.-0 mallpas n . 15 e 16 úa PrO'"incia do Espirito anta.
21.-Desenvolvimenlo da parle da divi a
pr yisoria da Pro\·incias de Mina e Rio
deJaneiro, compreh ndida entre a cachoei·
ra do Tombos e o Poço ~undo. 185q, (ma71lLscripla: do Archivo do liu, terio do
Imperio).
22.-.\Japp~ do t.rrilorio que lior~ado
pel Pro,in las do RIO de Janeiro e IlDa
Gerae . Campo, 1 53, por
. Pralon
(f dem).
23.-Planta da di\ i a entre al freguezia
c eu terri- de . Ànua do )lunicipio de Re ende e a
limite ão de Barreiro, do Iunicipio de rra onforme o limites de Re ende, por Joaquim
José de li\'eira, lajor de Engenheiro .
i" (Tdem).
:u.\PP
24-.-Mappa obre a di\ i as das ProdnÍ3 do Rio de Janpiro e de . Paulo, traçado porJo . Porpbirio de Lima (Tdem).
PRO\ll:I\ DO RI DE J.\ ·EIRO.
25.-Mappa de uma parle d.a Pro' incia.
de fina Geral'. paM conheCimento do
limite pro,:isorio e~tre a me m~ Provincia e a do RIO de JaneIro e lalJelecJdo. elo
:
ecreto n. _ i-de i9 de ~Iaio de 1
e do molivo em que e fundou a propo ta
da Pre-idencia d
lina. de allerar aqaeHa
ord m procur ndo para limite a b rra ao
Carnng6Ia e e te rio al' a me ma di\'i a
pro\ i oria. uro Prelo (Lilho(Jraphi'l de

Chenol .

lémd I
Pr 'd nei d Pronncia r corr mo :
1. 0 - . .Urlnoria hisloric do Rill de
lallelro, e PrOf:inria anne.ra. á jur' dicção
de. 1 ntara BeHe- do nce-Rty do E. tado do Bra:.il I .. por
anj~.
'omado Ja b d -ieme er pu- J 'd ouza d zevedo Pizarro
o R('u huI'_ Rio de nl1
ent conl, I por .1/071. e 10r P,-

d Provinria de

de D olel Pedro

o_/f l,/Olin Il,L IIpillJllill d . I icmte,
d~ de n lia (ltlldarnal'lIl t ':\1 IlUr Marlilll
A 1('111 o III' oll:a, li'., P l' P,ur. T lju •

lln A1m ida Pn '.' L'm .
N."-illclllaria~ hlRloriaoR, I'., pOl' Mon(,lIhor 1 iznrr ,I . 8 r Jl. :1.
(i. o-Qulldru 1'8tl/li~lica d" PrtllJl'lIcia d
· Pllltlo do ,/,/1 ,UI d" I :IH, por Dnlli I P UI'U
1ull r.
1I011,uhll, 1\0 ItOl nU""1 1\0 1Ilhur.

7 o-.I/rlllo/'Ín
I'I'OllillCW

Il (Irll!lI('
U.

(.; li

d

IIbt'l'

o

1'11, o cI

Melllori.~

III

/llIlI'IllIIl'lIla d,,,

lc~.,
Olh I ir

S. 1'(111111,

Jl
.

r

\nlol1\o

illlilu!ildil-IOl'l'ja do

111'1I:11.

ti." (, o!Jl'llpltill d" I'l'IlI'lIIri" de. 1' 1111/0,
Ildll/J("d" d /i1'«o d" rAca/lI, pur Jo Joqllim I. eh. ti de Olnl'ira.
!l." I allci" '0111' fi n/ti" d" [lmvilll'lll
I

.".- j

('1\0"" ,(

'.l •• /'1111/0,l'tC' 1 pl'lo IIH'. 1110 J. J. lachad
dI! Oliveira.
to -Qllndla I" lorico dlr l'I'Oritlclfl d~
· 1'111I/11,1'1'. Idrm.

·U.

II.

11.- f e/llorta IIbl'l! II "11101'11I tllI pllrlo de
cidudc dr CIIIJ(lbli, flor Lili!. cI' 1'-

,'01110 d
li IlI:lllI 1'1

01; •• VA 1.0.

1

-1)11I1'1'" drwlln 1"IIYI'I/lI/II/II'I'IIIlIyicu

ln PI'odn ia, ei o rnatoriollIlIo 1"'/a Pr01·iIlCIIl. d ,<;. 1'111110 1111 lI~O:I, p r
1\1;11 tllll Francis'l Illlll'iro II,) ndraclll.
i:l. -II /(11'11I) dn l'ÍuO"". q//, f". da cidad"
dr . Paulo /mrrl r~ I'fll" d,! r"!lubrl, CIII
171)1, o Cm t1 do A://IIlIJII}II.
1 i. -('!lrrlllic(/ da . o/ li lI/11IM" de J rH'I~ dll
/$'Hllllio dll IJI'Il:iI ('Ir .,111'11/ PUII,." Silll. tl
V I~UJl '1I1)s.
16.-. '!lllllpsis,
dcrl//cfrw rlml1lt1/lI(Jicu
de {uclo tlllIi 'WllWtiH d" III loriu do /Jruz,/,
(l lo (,~II( r. I Jo I, II(Jllll~1O dI' \1)1111 I' Lill1il
1U.-An1,ae doI/iI) d,. Jllrl im, fll' I por

II"

llaltha1., r cI.

i1v. Li Hhll.

17.- I 1/101'111 11/1 '!'U dI; lIo/lciu da colC)/I1 (11'1111 dll !ll'tll.i!, por I:'l-II/'!I J) J U(JU III,

II r J) r. 1'rnlH'1 co du .. Lili!.
18 -OU/rilJ dUIliuorlll do 01'. FrUI/C; CtJ
J/J8t' de IALI'erd'l I' A//II Ida p i" ('''I"lcIII111
do Pará, I/tII 91'0, AI/I/III t:I'OHAII, C"uaM
• . P"lIill, 11118 "111/11 dr 171«1 t 7!1{).
1!I.-Jlra(J1II II/I)' !/I'u/U!J'COR gcoyr(Jplllco partI 'I 1IOIIe phy ialL du H'lllliRfira da.
[lrlll"l,ICIII de
Pall/O do l'lIrtnuí, I'l .,
JlI'ln JJr. C:1I10 HaUI.
~I -B boço /(lI/II!/ro/,hiCII do cf)/ania de
r"",,//hl (/HIII l'lI ai ltl'l. lorilJ tio Tini I 1'11/ II: \/lricullllr r11·11i67).
~ I -Q(/(ldro !/f'rul dlL I'rol'lIlCH1 de '.
Pall/o, r>'Jr AUl(u lo UI ailll-lliJaim.
t.-VIll!/r", fÍ l'rovmclUlI de ,'. Paulo
e ti " ,alhurÍfIO, p 'lo Illesmo . de • alllt-

JlJlairl'.

2:l -CorlJqr(lphia Iti 10ncI1 do /1IIpeTlO •
. J. ue 1 110 l\fOl'ae..

do IIra:it, p -I'I Dr.

'~.- 'impill'lluTl'a 'u da viagem que fez
rio l'urUIII!em 1BJ ,a The oUl'eiro-mór
d' '(. de '. 1'alllo.
5- I./,IPfJl/flJO da 11'0 Paraná c Stu.
ulllu n/c. enlre o Paranahuba o lIIogy'/L/I' IÍ, P II) Dr. Antonio Joaquim Hiha"
m1
(urme o ao Hplatorio do Mini teria da Aj,(ricullura ,m 1 62).
fL -Pf)ria de unnnt'a, porJ ulia rolheI'
(flflTlP.TfJ ao m smo Helatorio des~e anno).
-J.7. -Voticia da fundação e ]Jrincipio
do oldflrl dI! . João de Q!ic!UZ, fia Província
llO

de • . I'alllo •
.-.IJellloriaBaobrea, aidt?OJ doslndio
anlo pelo \- da Província de . Pallio, segundo as ol)serl,>uchez. Lon- l'açol' {rir
11/ 179 , por Jo é
rouche

I

de Toledo Hendon.

-Limites de . Pauio (alllleXO ao Relatorio d Pre. ideocia de 1 52).
10 15 do pre3O.-Rc lImf)deinrormacij~88obreMalr;;;'8 (Idem).

rio

l\alh em

-..

..

..

sede li ou de no,o Capitania e 1i6:>,como
e n~ do Â.\Í.sode d. Fe\"ert'iro de~_e anno
que c piamo:

l.-Rnteiro geral du Dra:II, por

'J:l.r

de ouza.

I1hD. e Eun. r.do p
Dte a a
esWle
a carta de Y. EL, qae troOle a data de I;' de lalho
da &lIao p ximo p ado, do .
Tel
lado a qae
a
a redDzida a Capitaaia de • Paalo por falta
de ~'erDO, e do IlDvO d seoberto de • J '0 de Iacahr. que 6ca muito perto da dita cidade de • Paalo.
• O me.mo abor d~u logo a proTideuria D
ria
aom.aado D. Luix Antoaio de ou para Governador
e CapililrGeueral da msma Capilania,o qaal emharca
aa preleala frola: e ordena qae V. Er., o in.lrua nas
materiu, qae tiver alraae do perleneeales áqneJle Go·
verno, e da mesma sorla Caça \'. Er. lomar
.,.10 d03
Iimilt.. por onda dev~ partir a dila Car,itauia, com as
das :\lio... Gera e Goru, para com el e dar coola a
o Yag"l:"d~, e o meamo eobor re>olver o qoe lha
p rocer ma.. JUlto.
Da me ma AOrle rem"llerá V Ex. a épia do dito
... 10 ao' Goveroador.. e Capitães-G.neraes da )lio&s
Gerae e Goyar, a qnom ua Mage tade manda e_cre·
"er deelaraodo-Ibes, que de"em fiear ob..rvando o que
SI!
entar aa 100la qae.e fizer a eota resp ito alé
r.-olução do mesmo senltor pula qoal cooRrme 00 altere
o conteudo nella.
• Den guarde a V. EI. sh'a Terra de Magos, a '"
de Fevereiro de 1765.- Francuco X."irr d• .ll,ndonÇA
Furroda. - r. Coade da Caaba.

Por Alvará de 9 de etembro de 1 20,
foi tambem de.ligad o t rritorio da pa"
rocbia de Lages de ta Capitania para se
enr.orporar á que e creára em . Catbarina.
Finalmente em 1 ~3, a Lei n. iO.ide 29 de Ago to, eparou o lerritorio da
Comarca de Curityba, elevando-a á catbegoria de Provincia: ob a 1enomina ão deProvincia dI) Paraná. a m ma "Lei que
aqUI con ignamo e tão declarado o repectivo limite, ma em del:l.lhado a ignalamento.
• arl I •• A Comarca de Curit)'ba oa pro.iacia de
. Paulo 6ca ele.a,fa á catbegori de Pr""incia, com a
denominação de-Prorincia do Parando A soa elloosão

e limites serão os me mos da rererida C.,marcn.•

Por tanto e5ta Leí ainda dependia de
oulras da A . embléa ProvinCial, para que
Em 1726 por Alvará d 16 de Janeiro se descriminas em tae limite.
que tambem copiamo~, foi a villa do ParaA Lei Prol'incial n. li-de 17 de Julho
ty de ligada de . Panlo, e ele nov incor· de 1852, no art. 1 § 1.0 declara a que a.
porada na do Rio de Janeiro;
Comarca da CUl'ityba comprehendia os muEi a integra do Alvará;
nicipios da Curityba, Paranaguá, Príncípe,
Antonina, 10rrêtes, Gllaraluba e Ca tro,
• O. João, por graça de Deus, Rey d Porlugal e dos
Alfla..·e., d'aquem" d'além·mlU' em Africa, Scobor de sem especificar a. respectivas di"i as.
Tão ómenle a Lei n. 5-de 22 de JVIar~
GolO o etc.
o Faço bor a vó., Rodrigo C..sar de ~{enezes, Go- de 1851 fixava os limítes do municípIO
vorn ,Ior e Capililo General da Capitania de .• Paulo,
que por s r convenieote ao meu resl serviço, ao beoe- de Ca~tro, o que esta'-a mai proxímo da.
Reio COlOmom doa moradorea da villa de Paraty, ares· fronteira. meridional desta Provincía, onde
peito do lhe Ocar maÍJ perlO o recurilO para os seu. se achão os rio que a signalão boje o limi·
particularos. Fui sOf\'ido resoh'er por resolução de 8
dOAI pre.oote mex e anoo, em coosa11a do meu Con.e· tes das dua Prulincias de S. Paulo e Palho Ullramarino, de que a dila VUla 6que não só io- raná, ainda que um pouco obscuramente
corporada no governo do Rio de Jaoeiro, ma. sujeila a como se vai vêr;
eorreiçJio daquella Comarca, digo daquella CapItania,
de quo vo avbo, para qoe as im o toohae. entendIdo
da re.otução, que fui servido lomar neste particular.
• EI.RuJ, 00 o .eobor, o mandou por Antooio Rodri·
gue ela Cu ta, e o Dr. Josó Gomo, 1e Azev"do, Conse·
[hoiro. do .eu Con olbo U1tramarioo, e se pas.ou por
doM 'ias.
o Bernard F~IiI da ilva a fel em LIsboa oecidental
a IOde Janeiro de I n6. O Secretario, Andró Lopes de
La"re, a fez scr ver.- An/onio Rodrigues da COSla.Jo,. Comes dr ,4:Ctledo.•

Dou annos depoi 'feia Provi ão do Conelho Ultramarino de 1 de Ago to de i73 ,
forã tambem de ligado a ilha de . Catharina e o terrilorío do rio de . Pedro, que
mai para diante con liluirão nova Capitania endo incorporado á do Rio de Janeiro;
Ei om

r

• lU'1. I.o-A dj,·i.a do muoicípio de Ca.tro com a da
Curit)'ba enlre as caheceiras e '·erlenle. do rio Tibag)'
e o. do rio Assangul' será. uma recla tirada do Jasso
daquelle rio na eslrada g ral, que vai para a Curllyba,
recta esla, tirada para a ,'ertente mai. fronteira, onde
..lá. o primeiro itambé do rio A .ongu)·; dahi desce
por este mesmo rio até á divi.a com o Apiahy, oode o
rio toma o nome da Ribeira.
• arl. 2.•-A divisa da Freguezia da Ponta Grossa,
com a do Belblem de Guarapaãva erá. o rio dos
Palus ••

.-\.
I

lo de t 1.1, que aqui re i .lramo, u:"-o d~ no\'o o me mo conllicto:
• fi

li

do o< lro'emadoro. interino. d Capiil.nia
alo em o'iiicio de 30 de Ialho pa.••ado, dado

t c ~ da 'olenta eatrada qae fiz rio pelas lerras da·

li

Cap;l aia O hahilant

d -.a. sem _peita-

A
de de o' mhro de I i9 expedido &li
b ~raadore e Capilã
Genera de amba a Cap'ta ~ j
mandou «tnltfTor 'tm olttrario o. Stu f"~
'rOl Ii",ita ao nrodo ..... q.. u oelo 40 ""'1"4 n 'o ..,
d "nir,rom,n/' ":«,dor: E aão lendo na Allua
liea o Principo ReNeale )[~u nbor approyado por

"t"

cru

impraprlo e de pe mM consequenclllll eulTe
, . d m 11'10 E lado O> meios de força qll
dilO!
SC:;,.rnadore. m n~ar?o elllpr.gar m ~ fem d.a pO!
d mencionado hm.te._, cala qne tiio propú6- e o
ma ,ohor decidir c<.m a pu j,-el bre, idade, leaelo-a reeommeodado á Meu do Delembargo do tO
oe faç..ubir á soa anb'" la p....enç.. a .Consulta que
eletlliioou c prored . '.e obre ,le obJe~lo. . ~oda
Jllf'lter a V. • por cóp.as. aqu Ue sobred.lo omao, e
o qo ao Go eroadore, dirigio O Capitiio )[u~ da Yilla
de PiodamooLaogaba, aGro di qoo firando ,. . bem
:lldrado do ,qu> I m oc~edido, app1iqo~ lod~ a poso
ilel .igilaoe,a, e d' a roo15 elli 1 pro,.deuc.... para
oe
1'0"0 ojeilo, ao Go,eroo d V.
., em qoaolo
qus Alteza ROJI oão resolt'ee le oegocio,
contenhio
na limite cm qne c;lavão. e COOl~.O~l*em o. bar.mania cm
.e d Tem vil'er om 0- seos vlSlDho hab.tanles de
•
010, O, ando aCamara tfio romenle de P,:>t ~,to
nO ca'o de se ,erem esbolhado. da .ua po>so e dueJlo..
O qoeparticipo a V. . para que .. im se Olooole
• ComeçalJ.do de de a barra do ribeirão do Camla ,
Dons Guarde a V, ,. l'aJacio do Rio de Janeiro,
.012. de Ago lo de 1 1•. - Morqu,: dr Jgui6r.- r, e por olle ac.ma alé nas cabeceiras que comoção 00
morro
cbamado Palmeira e por essa serra .diaoto pro·
n, )íauoe\ de Porlugol e Cnstro.•
curando o worro ellado, e no me.mo correr o morro
parte da fronteira mai conte 'lada foi Redondo por cima da serra e dahi procorando o ri
pucah)", e deote a procorar o morro agodo cballla,lo
a do . 'oroest 110 municipio de Jacuhy.
Canalha , o de le procurando a cabeceiras do
EII, dala de .j 764, como e vr do A I i o de do
riboirão da Arêias na Borda da Malta. TJ o qoe con 1 d Ferereiro de 1765, upra co~iado. em la da re'pectirn divi.a o la parle e reporto-me á
deClaração, O roferido he verJade qoe amrmo
ue e ordenou ao "ice-Rey o Conde da mesma
fé d Parocho. Iaculiy, 8 de Abril do I 50.-0 Vil:unlJ3 que fize e lomar Assento do limites cm
gario, Fronrisco Pertira dI C.",.lho, •

9:

de ta Capitania com o de ~Iina -Geraes e
O merecimento de ta certidão e lá conde Goyaz (enlão com ella confinante), mano
d ndo logo pôr em execuç~o o mesmo i/.(nado no Relataria da Pre idellcia d
1 "2, onde obre o limite de la Pro\'incia
A ,entoo
E te Assento tomoU-3e em Junta ne la e lêem a eguintes palavra :
Mte ao 12 de Ouluuro du m~ 1110 anno, • O espirilo de invasão 00 lerritorio do . 1'aulo uão
"e coosa moderna, o ressumbra dila docomentos quo
e n~lJe "em L po la loda a hi loria de a ,·os
olTereço, seodo colre elles uma informa 'o do 'o o
Iimilação, que p~r ~e~a iado longo n~o o di~no patricio O Brigadeiro José Joaqnim latbado de
Oll"eira,
cUJa aolhoridade oesla maleria de\'emo rer n ígnamo' aqUl, cll1glOdo-nos ao egumt :
peilar, e bem as im 000 omcio do Conde da falma,
Que a divi a da dua Capitanias seria o qoando
GOTernador e Capitão Geoernl desta Provinoia,
rio 3)lucahy-gua Ú alé
rio Grande, por occaaião do ser Jolos Mineiros, a t ~ do J aoeiro do
como Já halÍa declarado a Provi ão do Con- 1816 de.lruido o Quarlel do Aterrado, e arrancado
marco do divisão da Provincias, que foi removido
,ellio Ilramarino de 30 de Abril de 171~7, opara
o rib~ir~o das Canóas, 5 logoas para donlro
terwinando por e la fÓl'ma o A SC/lto:
desla Pro'~oc'a.
• eodo pai feilo toda as referidas pooderações 00
pr ença do lllln. e Elm. 5r. Condo Vice-Rel', di se
que 110 ~ pprorar. r do c.n{o,.,nidodc com 0110" • eo!"
• di'. tI" ;o mono em que esta se fiz e pelo me.o
d I forquilha do dous rios de Sapuealil"·mirim,e apub}".gtlllS'"j \lois qoe o sou 'oto ora, que se fiz.,.s. da
forquilha pan o ui du apocaby-guassú, alé fi sua
origem,em tuja oircuro lancia sÓ O aparlo,'a da J·outa,.

• Eotretanto o d....der.lur doa aUloridados da FrauCll
quaolo á resolução desle probloma, não he sooão manler os mesmos linúl • dennidos na corlidão aulhonlica
exlrahida do proprio lombo da FreguClill de Iacohy:
lambem vos olTereço cópia de sa certidão o da demarcação a qoe a Comara da Fraoca procedoo, •

Do ,Ponto Borda da Malla de que trala
a certIdão supra até o morro do LOpo, a
!\Tas por e l documento aliás tão impor· fronteira !le tão incorrecta como a de Jatlnle nunca e fez obra, porque o Conde da .cuhy, n~o sobrão documento que a juslifiCunha guardou-o na secretaria parliculardo quem ou expliquem, nào ob lanle ludo o
,eu gablO~te .. em communicar aos Capilães que compilou ouza Chichorro na ua [11Generaes de lllinas e de . Paulo, que Ó {armação sobre os limites desta P1'oviuria;
delle til'erão conhecimento em 1775 no fim e por is o, no no so maplla seguimo o
da admioi tração du l\lorgado de Malheu, traço lançado na carla de Gerber.
Jemellido pelo Vice-Rey l\larquez de La- Divisão Judiciaria. -Esla Provincia deuadio, quando já não podia servir por já pende quanto ao Judicial da Relação do
eslarem de po se dos terreno os Mineiros Rio de Janeiro.
ou Geral! 'las como os de igna FI'. Ga par
uas Comarca estão hoje elel'adas a 19 :
da ~Iadre de Deos em suas Memorias.
quanto aos seus limites seguimos o mesmo
E la 1'.1 ão que allega o mesmo FI'. Ga - systema
das outra Províncias.
par, nào teria Importancia se o Governo da
Melropole, live se força pam fazer executar
o A'Ponto, ma o receio lall"ez de provocar
lUA.PPA. n. X"UI,
uma nova lula de Pauli tas P Embuábas, e
oulro. pOlIel'o os moti os, hoje ignorados
P1\OVIi'"CIA DO PA1\A)i,L
mililal'ão em favor da conservacão do statu
quo de ta que tão, e do singula'r arbitrio do
Desta Pro\'"incia colhemos o eguinte ma·
Conde da Cunha depois de baver julgado terial
:
om lanta abedona o pleito.
1.0-0s mappa rIS. 1, 4, 6,10 e ti da
CUIl egul1ll menle deve Mina todo o ter- precedente
rilorio ao ui do apucah , que aliás de- 2. o-CartaJ)rovincia.
UraziJ meridional comprepende do Bispado de . l:' aulo, ao llti pos- hendl'ndo as do
trez
Provin ia do Paraná .
cidetl$, e alé o pre ente tem-o mantido.
Catharina e . Pedro do Rio Grandedo lul,
lie cOIll-enienle notar que a di isa da pelo Dr. Guilherme Buhn. HamlJUrgo,1858.
fronteira de lina ·Gerae e de . Paulo,
3. o-l\Iappa geral da terras publica no
tra da como se acha na Provi ào dfl 174,7, municipio da Curilyba, nll Provincia do Pa·
foi a queo Papa Bento 'IV admitlio para a raná, com uma planla da me ma cidade.
duas Di(lce es limitropbes,demodoque, pel,) Rio de Janeiro 1865.
que ulLeriormenle occorrêo,a limitação civil
4. o-E boço hydrographico dll uma parte
ficou em de acordo com a eccle ia tlca.
da
Prol incia do Paraná, contendo o cur o
.\ toda esta razõe oppõe a Pro\incia
rio l1ahy, Paranápanema 1 Tibagy, e
de lina -Gerae o Aviso de 25 oe larço dos
P3raná ~te., levanlado e.desennado pelos
de lí67 em que o Governo da 1 tropole Engenheiro
José e Franel co Keller. Rio
a"ppro\ara as medida lomada pelo Capitão de Janeiro, (scm
data).
heneral Luiz Diogo Lobo da 'IIva para
5.
o-E
boço
do
mappa do campo de
f zer eITecli \3 a capitaçào coUectada de
cem arroba de ouro, a que e lava sujeito Palma, e territorio c nliguo (copia do
blilitar de 1 í3),
o terrilono ~lineiro ; e Mon enhor Pizarro A rchito
em ua NenlO1'ias t.
nola 3i, addita a 6. 0-Planta da cidade de Curityba em
Prol i ão do Con elho Itramarino, de 30 1 64-0 (manu cripta).
7. -Planla da bahia de Paranaguá, ede Abril de 1772 em que e determina, q,ue
a t"rra devolula entre a dua CapilanIas gundo e boço feito no Brazíl, de enbada
fo ,e dividida com igualdade entre amba por Ir, Er. Mouchez. Paris, 1 64.'
por di tanciu imaginaria, amai deploravel 8. o-Carta da RepubhC3. do Paraguay;
pr J\'idencia para a limitação de uma fron- cur o do rio Paraná e Paraguay,levanlada
que faz rer que ne la que tão por lr. Er. Mouchez, com o aux.iliode ob·
teira.
de limitl' enlre Mina -Gerae
. Paalo ervaçõe feitas, e documentus colhidos nos
e pediào- e a orden conforme a forca e lugare, nas trez \ iagen do B1$ 'un, em
1 57 11M e 1 9. Pari ,1 62.
prot ~ão do partido vencedor.
•
o
Em 1 1 no\ os conUicto urgirão no 9. -Carla corograpbica da Prolincia do
me mo territorio em que ão lirnitrophe Paraná, organi ada no rchivo lilitar pI'lo
municipio de Jacuhy e Franca do lm- Tenente Coronel Antonio P. de F. ~Ieneze
rador e o o"erno Imperial por \"Í o Anta, hi ta de trabalho exi lente. no
que ramo me mo arcbi\o e do e cripto e memoria
d t í de Fell'reiro de 11
~o e la Pro\incia, de nhada
~.r pOz-Ihe tambem um termo pro- que ia r
pelo capitão Luiz Pedro Lecór. Rio de Ja\Iono:
neiro n 67.
1 . - ' baço topopraphicod colonia
ungu (annexo ao li. latorio do Mini lerio
d
gricultura de t 7).
11. -nappa coroj!raphico da Pro\;ncia
do Paraná por 10 H uriqu lIiot, oh a
direcção do
o de Anwnina em t Má
(c<Jpi!J do Archiro Militar).
12.- laPI!' da e -pIor
rt
de Gu rapo \a at a margem
urrda do rio
por aromo L li
M _,

ih

.

{(opia do Â rchiroJJilit~r) .

Limites.- Pro incia do Paranà r.onfina
ao orle com a de ,Paulo, ao 'JI com :\ de
. atharina e a Confedera o Argenlina,
a Le te com o Oceano L1antlco a Provincia de . Calbarina, e a este com a Pro·
vincia d ~laUo-Gros o e a Republica d
I araguay.
A sua po ição a ll'onomica he a egulllte:
A lahlude he austral: compr hende o
paral1elo de 220 45' e 26° 29, excluido o
territorlo dispu lado por • Catharina. ontemplando este lerritorio alcança o parallelo
de 27° 50',
A longitide he toda orienla!. O temtorio
da Provincia fica encerrado dentro de l~o
4.5' e 110 53'.
A sua maior distancia de l orte li. uI,
cluindo o territorio entre os rios Iguas ú e
ruguay, disputado por auta Calharina, he
de 66 legua desde a margem esqurrda do
rio Paranápanema á direila 00 II uasslÍ, e
83 lefuas á margem direi la, do rio ruguay;
e d 20 legua desde o Oceano na margem
direila do corrego Ararapira, á margem 8querda do rio Paraná onde o Igua ú faz
oarra. O seu lilloral marllimo h diminuto,
e não póde.exl\eder de 25 leguas, e 'cluido
o reconcavo" das bahia de Paranaguá e
Guaratuba.
E ta Província até o anno de 18'3 fazia
parte da P rovincia de . Paulo, con!\ti·
tuia o terrilorio da Comarca de Curit ba,
cujo lerrilorio fOra regularIo por AI arã de
19 de Fevereiro de i 12, e e ll1anlí era
com os mesmo limil s alé sua el vaçào a
Provincia pela Lei n. 70í-de 9 de el mbro de i 53.
At a dala de eu desligamento de
Paulo nada ba de nolavei em sua hi loria;
mas, e lão sómenle d ser a parle daquella
Pro incia da fronteira meridional que foi
a ultima povoada e cultivada.
Ha ainda notar que a área de la 1'1'0vincia e compõe de parte do terrilorio
da Capitania de Martim tron o de 'ouza,
que alcançava o ponto mai meridional da
liarra de Paranaguá, I' de parte da de
Pedro Lope d
o a, na Terra d nominada de . Arl1la. endo o me mo territorio outr'ra occupado por indigllna
ariJós, como o de . Paulo era pel
Guayanase..~, e os do Rio de Janeiro pelos
Tamovo8,
lerritorío de ta Pro"incia, aliás bem
imporlante, he um do menos conhecido
do Imperio, e pouco e póde confiar no
dado topograpllico yue e islem, rru- e
feito expie raÇÔe em dilferenl ponto d
me ma, m no geral ha grande ob'curidade, e he o que confes a o R elatorio da
Pre idencia de 1 66, na eguinle palaHa :

'po t no RI'tRfl5

que oult'o
eh
\ do> Palo,;
o eu rimei r po\" or Franc' o
Di
elho lont iro, residir em t651 no
porto do P"to, onde pro"a elmente he
boje a cidade do
terro.
.
A,llriLue- e o n \e ante I a de cob rta em 1<>15 da ilha,q~e d o nome Provin i , cham ndo Labia em que fundeou
do -Perdido., enlte a ilba e a rr firm.
.' o e be ao erto quem ub tituio o
nome de Pato. por . Call1arina, bem que
o primeiro poyoador relbo 'Yonleiro, paz'
oh a im'o a o de . lhanna a
primeira capell quê ali e eri io.
,
m i742, por Prov! ào do. onselho (;1,
t marina de i de Janeiro a vllla da Laguna
e eu territorio, quP lambem haVIa ido caloni ado por Pauli taJ, f rão Incorporado
á apitam do nio de Janeiro, ha\'endo
ido de. ligados da de . Paulo.
Pa ados ele anno foi a me ma ilha e
eu territorio eparado da Ou,'idori~ de
Paranapuá, fi ando· e-lhe os re,p clIVaS
limites, pela PrOl i ãodo Con lho Ultrama:
rino de 19 de ovembro de 1749, que aquI
integralmente in erimo :

üt ·ep r -o pal1'ce que ,,6 te\ e luear
de oi da \ inaa da Côrte Porlugueza em
1 I em \'i ta do que em na Memoria polit,ca expõe Paulo ]0 é Miguel de Brito,
cuj palanas aqui COD i"'namo :
«o oreroo
Cap'tania de , Cathariua be iodiridual, e a "
qne o exere' lem o título de Gorernadar, e be nomeado pelo
botano, a q..
lá hoje
(I 16)..
u ...j';roj e be pelo
. . teria que ;e
expeáem as ord
, e • este dirige o Go erosdur a oa
eorrespundenúa ornciaJ, _ iII'''''' f'iO dr 019'''''' 0..,,....
• .,thorídadr. •
o A.ntes da .iuda da Corte para o Bruil, o Gorer·
nadar de ,Ca.lbarioa nlor••ujrilo 00 ria-Rey do EsloJO, e a ,na autboridade pUe dizer·. e que era puramente militar, e m6!mo esta era eoarctada por
aquello sen uperior.,

Por lanto de"e . uppor- e que no fim da
admioi tração do Go\'ernador D. Luiz :Uauricio da ih-a ficou e la Capitania, independente de facto, e que a U]eição á Capitania
de . Pedr se não foi nominal durou até a
nomeacào do ~ucce. or de Le Governador
Jo:io Vi ira Tovar de Albuquerque por
De reto de 2(~ de Maio de 1 17' conlinuando as im na admini ltarão do Go\ernadOI'
Thomaz Joaquim Pereirâ Valente, em 20 de
Julho de i8~1 quando a separação completa e havia consolida10 com a publicação
D. João, p<Jr gl'lça de Oco. Rey dp .Porlugnl e do AII'ará de 12 de Fe\'ereiro de 1821 que
dOI Algar\l' ju'aqu.m e d' lem mar em Arrlca, enbor desannexou da Comarca de ,Pedro a de
de Guln~, elr.
. CaLharina.
foro ber O 'ós, GO'tlrnador da IIbo de S, Cl\·
lbarinâ. qu' 'u bou"e por bem. por resoluçAo de 20 de
Desde então ce ou completamente a uJuoho do pre ente annO, pm con ulta do meu Conselho j~iÇão á Capitania de . Pedr? d~ Rio-GranUltram rinn crpor n~ a Ilha com o melmo ordeuado e
precalço;, q~e telT, o de Per~agu.á, oma. o"idori. e de do ui e pOde esta ProvlOcla ser conque o uiJ-lricto d
no'a o••d""a 5eara paro o Nor- templada no numero das que tiverão de
le pelo barra oostral do rio . Fraurioeo pelo eobatão
mandar repre entantes para as Çor,les de
do m/!Jmo rio, r prl. rio ""9ro qUI' .e mtllr no
rlrondr J, Corilybo (Igoallu); e qoo r,ara o. ui Lisboa e A -embléa-Gl'ral Con lttulllte e
acabar' no montes quo de aguao para a agôa '\ me· Legislali\'a do Reino do Brazil, segundo as
ry; de que vos a' i o para quo llS>im O tenhaes en- ln Iruccôes de 19 de Junho de l822, catendido.
,El-nor, O, ,o. enllor, o mandou p ·10 Conde do Ta- pilulo 3"0 e artigo lO n, 3, e DecreLo de 1
ronro. do • u COII'olho, e l'rcsidento do de Ultramar; do me mo lIIez e anno; mas, forçoso he
• pn sou por dua ,ias. Thpodoro de Abreu Bernor· di é-lo nenhum documento existe decredp o rez cm Lisboa a 20 de '"r mbro de 17I . O eeretario Joaquim .ligllel Lopes de L:1vre a rpz oscre,.er tando aquella eparacão, aI \'0 n:u ln true- ollde ti. Torol/eo. - INot no .orso.) Por deapacho rões dada ao Governador D. Luiz, ou ao
d Conselho Ultramarino. do 19 do Novombro de 1i49. seu successor João Vieira Tovar de AlbuCumpra.ae e rp~Ílt "0. De terro. a IOde Março de
querque, de que não temos noticia.
1150.-MollO,1 E.eodriro Ferreira de OICO.'
Eis a integra do AI\'ará de a de Fel'eO terriLorio da ViIIa de . Franci co foi reiro
de 1821:
incorporado á esta Pro\'incia em i750.como
• Eu EI-Rey raça saber aos qoe e.te Ah'ará com
se vê da eguinte carta que o Conde de Bo- rorça
do lei nrem, que con lando na minha real pre·
badella, Governador geral da Capitania do seota,por consulta da ~[eza do Dozembargo do Paço, a
Rio de Janeiro,dirigio ao CapiLão- Iõr urgonte necessidade que ha do se div'ldir a Comarca do
• Pedro do Rio Grande e Saola Cat~arina, ereando-se
de a villa I'b:utião Fernandes Camacbo neUa
uma nova Ou,;dorill, por não ser poo.h'el a hom
em 20 de Junho desse anno:
SÓ Magi trado corrigir aooualmeote na "nola extensão

, Ca-

.. "".
1'11\1\ I

n.

• 'a rórma das ordena do Soa Magoatado .e achão
div'isos os go,.ornos do antoo o da ilha do anla Ca·
tharino, portencendo e u Capitania ao da dita ilha,
pelo que ainda que Vm. não teuha recebido ordens do
Governador do Santos om qoe lhe declaro o rercrido,
do"p c.t r daqui em dlnnte á. do da ilha de Santa Catharina, a coja jurl.dicção 5ca perlencendo ossa Capitania na rórma da r t ridas orden•• Deos guarde a
Vm. Rio de Janoiro, lO de Junho de 1150.-Gomrs
Freirr rfe tadrode. - Sr. Seba.tiilo Fernandes Ca·
macho. •
.

da mesma Comarca todas as ,iii.. de quo cUa so compõo, seporadas a grande distancia umas das oulras,
e sali.razer com a de,.ida pre.teza e exacção áa demais
obrigações inhereotes ao cargo de On"ido~. e a muita
commissõeo e diligencias do meu real servIço, de qoe se
raz neces>ario encarrega·lo j e tendo con.idora9ão ao
rerorido, e ao mais que '0 me expcodeu na mencIOnada
consulta, em que rOI ouvido o Dezembargador Procoradar de minha Corôo e Fazenda:
• nei por bem crear u,na Comarca na Provincia do
anta Catharina, qoo se denominara Comarca do illlo
de anlo Calhorino, conservando·se o lugor de Jo'z do
Fóra da Yil1a de 'ossa enhora do De terra da me'ma ilha. a qual 6cará sondo a cabeça da oon Comarca,
~enoOlinando'so a aotiga d 'ora cm dianto Comorca do
Rio G-rolldr do Sol.
, Tera a dila 00"0 Comarca por districto da parte do
01 a mesma dirisão que tem o GOlerno j no centro
comprehenderá a Villa de Lages, e pelo Norto terá o
sou limite pola dh'ioão acloal da Comarca de Paranagua e Curill·ba.

Os Paulistas que em razão do commercio
das tropas muare, de que se ião prO\'el'
na regiões do Rio da Prata, alravess3vão
o territorio de . Calharina, e á semelbanç~
do que pralicavão os Gernlista. no terriLorio ao uI do rio apucahy, forão-se estabelecendo em pontos da esltada, que julgárão conl-eniente ; e como era difficil a
commuOlcaçào com a séde do Go eruo na
ilha de . Catharina, em razão da faHa de
estradas, tran pondo a erra Geral, entenderão que vindo de , Paulo, de\'ião pre lar
obediencia áquelle governo .
Foi desta sorle que estabelecendo-se em
Lage ,ficarão sob a dependencia de . Paulo
de de o anno de 1774. ias o governo da
Metropole instigado para tomar uma medida
no sentido de reincorporar o ternlorio invadido de de 1791, omente reali ou-o em
t ~O, por h'ará de 9 de elembro, que
aqui consignamos:
, Eu, EI-Re)'. fllço aber aDI qor riU .~lror<Í com {orça
dr Iri rirrm, que tomando em considerat.áo, que send
a .ma do Lagos a mais meridional das da Provinci
de . Paolo. pela grande distancia em que se llcba da
Capital, não póde ser promplameote soccorrida com
upportuna providencias, que a fação e1e..r-oe do
tadu de doeadencia em que se acha, procedida do
repelidos damoos, qne 01 Indigeoas seh'ageos, sons ,-i·
iuho tcem reito 00 seu terrilorio, e que rounindo· e ao
go.erno da Capitania de anta Cathariua, donde póde
er mais raciJnleote anxiliada, se tornarão menos atrendo aqoeUes malIazejos selragens, e talrez se snjeitem
ou se relirem deixando os Colonos com a aeguranç
pre. para se aproveitarem da graude rertilidad d.,
terras do Termo da m .ma ,;U~, regodas por muito
rio, e debaixo de um r.lima temperado e sadio.
o Uei por bom drloo"t.ror li mmtJ<loodo rillo d. Lag ,
e. o ru lermo da Prorincia. d., . P4ulo , t incorpora·lfl
na Capirollio dr . Calharino. o (VIjo 90t",,0 "corá d'oro
rm dia"" .ujeira. E ~te cumprirá como neUe cont m: Pelo que maodo, etc.
, Dado 00 Pai cio d~ Rio de Janeiro, ao 9 de
tembro d t8.0.-Rey, com guarda.- rho"'a~ .tJ1101lIn
dr 1'11/••Yo o Porrugal. •

te aclo reparatlor fundado em ju ti a e
conYenien 'ia public ,como já recoubecera
gura
Pizarr em ua Jlemoria quando
que o t rrilorio de La es ha"ia -ido incorporado á apitani de . Calbarina como
fOra otllr'ora.
Pare ia que depoi de ta prondenc'
do Aulo de dcmurcaciJo de ~ de .Iaio de
lí11 que fix ra na mar em direil do rio
ab)u a front 'ra ~ept nlri n I tl t
Prol'in ia la' o rminada
que-tõ
de limite com a Pro, inci de
Paulo.
po riormenle com a do Paraná.
o nle eu _ im, p r lJ.Uant
J>r azia idenlico [ello.
hn do rio
foi in\ td e aoo
que er o
n em enten-

derão que de\ i o preito e homena em a Pro·
iDeia de onde erão oriundo, e nã aquell
em cojo lerrilorio e e tabelererão,
Conhecida a hi loria da organi
o de le
t rrilorio, examinem~ quae ão ,o
limile actuae, e po I ão astrono,ml.
A ua latitude, como a das P ronncl • conrran
he inteiramenle au lral, e encerra
o territorlo enlre o parallelo de 25- 30' e
1 "
A longilude toda occidental fica comprebendida enlre 50 'e 11- 2' do meridiano
adoptado.
A ua mail)r ex:ten 'ão de.'ort a ul he
de 6 leguas, de de a margem dire!ta do
rio ,by-Gua u fi e querda do llampllub ,
om mo plllJlo nm que está otIlananeial, qaa d
e de L te à Oe le 103 legu de de a Ponta
ori em ao Ptpíry, 'eucontra a 500
,camlnban.!o
do :\londoy à margem e querda do rio Pepara •'orta, outro mlnaociat copio o que brOll ntre
pedr
graud,
dclle
na
a
o
rio
que.
chamon
piry.nua Ú j e .15 leguas da me ma Ponta à
de ,A.ronio. o qual corre de .ua origem. boea, e·
m r":m e ql1l1rda do rio CanOa na con·
guindo o rumo direito de 26 gri a orocst C.. ndo
tlup.ncia do ri •faromba'.
suas \'011 • ecoto .110 • entro pequeao mon\ . T lU
multidão de arrecife, que msuu crCloente nAo Carão
O en liloral he de mai de 90 legua .
embaraço li na••gaçlio dama rande pa.rte deli . oumo
Confina ao 1 orle com a Provincia do Palambem um pequeno salto que e tá á i legu 4 ua
r ná, pelo rio
ahy-goa. Ú,
agro, e
boca pela latitude da !50 4t' t I", o qual em lempo
eoco que alli tiTemos. imp dio pas r adiant e
llfua . d, ao uI c m a de ,Pedro, pelo
obrigou a reconbecer por suu margens as aguas re •
rio lampiluba, erllio, Barroca, Touro ,
tantes até !i. ~ne oe lhe considerar!o de cursO. Desagua este no rIO Igu81 u pela latitude d no 35' 4", ol
Pelotas e 1Jruguay; a Le te com o Oceano
em ua boca, que ho de 35 t0018S de lar«o. e (loz rio
Atlanlico, e fi Oe te com a Confl!deração Armlrc (lara conbece·lo.
gentina, pelo~ ri~ Pepiry-gua -ú, e ,Anc O JguBlSú Ou rio Grande, quo isto signifio:a aquelle
tonio, e PrOV1DClaS du Paranà pelo cnbalão
nome, nasce om a latitudo de !60 pouco UI is ou moaos,
da
me.ma err nia atta, que corren,lo a co la do mar
da erra Geral ou do mar, e de , Pedro
dá orig.m ao rugua!, Compile.s. print\palmente de
pelo mesmo c!1balào entre as na cente~ do
qualro rios, que seguindo ocllado caminbo de . Psulo
a Vialolo, so passao sucee sivamenlo.
rio Barroca, CUja aguas correm para o ru• O prim iro be Ode Corilyba, cuja origem nlo di .
guay, e a na cenl s do rio erlão, afiluenLe
tante di ViIla daquello nome, estA a Lest della, dedo l\Iampiluba ou 1ambiluba.
Cronte da en.eada de Parloa uá, e correndo a st
A fronteira seplenlrional, enlre a erra
se passa a 10 legullS da oitade iIIa, no lugar que ba·
mão ORegi'lo pelo que aUI.e faz, I'ara cobrar os di·
Geral, e a co la era oulr'ora p la barra de
reitos da eargas, mui.... e gado quo pa sAo. Como
Guaratuba egundo r,on la de um provia , ou 5 legnas mais adiante se pu a orio cbamado da
mento em Correicão do Ou idor Raphael
Vargem ou Plano, I'clo campos planos por oode corre,
o qual pouco depOIS de gua '10 Corltrba.
Pires Pardinho de29 de Abril de 1720 ma
• Como a outras 5 legua do anterior está o rio que
e e limiLe foi ubsLiluido pelo actual do rio
Mas aadminislraaão de . Calharina com denomioáo Negro, jA bem cr seido. que inolinando·se
ahy-guas Ú, quando se creou em 1770 a
.
para Noro!!' t , be Oramo prlnoipal do ISO. su, en Ue
,illa de Guaratuba j e con ta do Auto de de- perlinacia igual a os lIlvasore não se e - entra um arroio ba taolemente graode, qua em seu
passo. di tante como duas logua. do Negro Ocllamlo
marcação de 2 de Maio de 1771, que aqui queceu de Lage , e a Memoria politica que das
MoromlU. ~[uilo eaudolO o rio pela onilo deste
em 1816 publicou Paulo Jo é ligueI de quatro
reproduzimo':
conbeeidos, e sem duvida do outro moi que lha
• Anno do ascimenlo de N. S. Jesus Cbristo de mil Brito, com'enceu o Governo da Metropole, entrarão na parte do que se nAo tem noticia, toma o
nome
de
IgulU'ú, e corre a Oocldento por lerr de não
.eleceolo'esetenla c um annos,a',o dous dias do mez e foi o Alvará ex.pedido.
ele\'açãoi porém de continuado bosque até ao
de Maio do diloanno, napáragem cbamadaSaby,termo
Ora nes a Memoriase pedeo desmembra- muita
rio do S. Anlonio, deCronle do qual tom !65 to zas do
da Villa do Rio de S. Froncisco, aonde oe ocbavão pre- meuto da Capitania de S. Paulo da villa das largo
com o Cundo de _, pés no canal do melo, CItando
l
sentes o luis Ordinario o C.pilão Amaro de Miranda L
d
d
..
Coutinbo, e !'ereado,"" mais velho Amaro de Oliveira ages e e to o o terntono que eslá para o bem oailo.•
Camooho, Podro de Castilbo, segundo, e José de Miran- Sul no rio Uruguaye de um dos seu braços
Ora e estes terrilorios e tavão de ha muido Couliabo, terceiro, e o Procurador do annO passado denominado rto Correnle , ue conllue em to conhecidos e descobertos, embora não
Amador Gomes de OUI-eira, por impedimenlo do aotoal,
h' d
fazia as suas vezes, e OAlcaide Anlonio Gomes Cardoso, outro que c amão TIO as anOas, até ao aproveitados e cultivados, a prelen ão da
Iodo. do governonço da dilO Villo do Rio de S. Fron- lugllr em que o primeiro (Urugua!l) enlra Provincia de . Paulo e de sua uccessora a
",co. e bem assim se acharão presentes o Juiz e mais nos dominio da CorOa de rre panha; incor- do P aranà não póde ser acei ta; e torna-se por
OC6ciaes da Comaro de S. Lu.. de GuoralUbo, a saber i
d
'd'
C
lui: oAII.reo Anlonio Carvalho Bueoo, Vereadore., poran o-se o mencIOna o terrltorio na a- extremo desarrazoada, quando suo lenta um
primeiro. Antonio de Oliveira do Prado, esegundo Ma· pitania de S. Catharina; de modo que esLa tlti possidetís contestado desde o principio,
Xl I de Miraoda Coutinbo, e o Procurador áo Con"lho ficasse confinando pelo
uI com a do RioJosé Marlins Ferreira, comi~o Escrivão da Camara Grande de . Pedro,por toda n sun e~tensa-o não do lugares que occupa, mas de urna
absizo declarado i e sendo abl tambem presente o Ca'" .. '"
àreade quasi dua mil leguas quadradas, que
pitão Gaspar Gonçalves de Moraes, oode todos por da sua fronteira septentl"ional, desde a costa lanto. poderá conter o lerriloriu enlre os
todos juntos Coi mandado declarar, que sendo Sua Ma- do mar até a .llfissões, situadas na margem rios Negro, Maromba, CanOas, Iguas Ú,
gesl de Fidelissima aervido maudor ereor no rio Gna.
Id
U
.
raluba nova povoação, edi6car Villa com s invoca- oTlenta O mesmo ruguay, que Já perLen- Uruguay, Pepiry-guassú e anto Antonio;
çio do orago de S. Luiz, era lambem precúo divide· cia ao Brazil.
tendo aliá sua conLendora estabelecimentos
relll·" os ttrmo. e limil" poro qualquer do. Vii/lU
Se então era esse o territorio de Lages no Pa. sa Dou, em . João de Campos O·
aaberem os seu termos erepartiçãoz aoade de primeiro
l' .
S C h
invoeáo ss Comaras, em presença do Ajudante das or- que se so ICltava para . aL arma, como vo~ que be Parochia, a sim como em osdeas do General da CapItania de S. Paulo! ezecutordas tomar o Uruguay, por fronteira meridional sa banhara do Amparo.
ordena do Sua Mageslade. a'sentarão unilOrmemenle: de S. Paulo, e huje da Provincia do Paraná?
De modo que a simples po e do Paraná
E
CdS P I
• Que para bem de ambao as povonç~es, seria util
Gear adi.isão do termo entre as duas Villa neste reCe.
tanto a api tania e . 3U o compre- em Bom Je us do campo das Palmas e no rerido Ingar cbamado o Sally, aonde com elTeito se demo· hendeu na epocha a procedenciado direilo da gislo do rio egro, pontos aliás entre si mui
rou na Borra.'fuesai ao mar da par~e do Sul, correndo Capilanialimitrophe 1lel?rivava a de Lages di tanle , leem o dom de ab orver em seu
ooeu lrllvessao para apllrte do Sertoo ao rumo de Oesle
,_
por correr o costa de Nurte o Sul, em cuja barril se estabel.ec~u Oseu novo egl tro nao n.a ma~ proveilo todo esse grande territorio, de oul·
a 'eotou u~ ~gulhão, e botaodo-se o r'!,mo, se divullloU gem direlLa do ruguar, como sena mais lificar a posse de sua conLerranea, tão an tiCazer em dlreltora pa:a a parle do sertao pelo reCerido .natural e con,eniente' mui ao revez foi esta- ga como a sua, senão mais, em outros ponrumo de Oeste Crontotro, entre um morro grande qne b I
I
'd .
fies da parte do Norte ebsmado Aroroquaro e da e ece- o na margem o rio egro, porque tos 80 me 001) terntorio.
parle do Sul, ou Ira po~ta de serra cbomada'[krim, sabia que era essa a sua legitima fronteira.
ão se pMe invocar em prol do ParanA o
a pela a~erta quemo'traeotreeoleodouomorro~, corre
ão se pôde deduzir direitos em prol da Decreto n. 3,378-de 16 de Janeiro de Ul65
a rumod agulha, que fica sorvlOdo dedemarcaçau, cor· P . . d S P l d
b I
reudo pelu dilo rUIllO da barra do dito Rio até a dita rOVInCla e . au o o esta e eClmento a signalando os rios ]\Iaromba e Canôas
aberta ' ficando assim tode a te;ra .que corre para a de individuos de sua procedencia, além da como linba di \ i oria desta Provincia, por
parle J.0 uI. até os ~are e maIS rIOS, e suas verten- divisa do rio egro sómente por~ue elles isso que o Aviso de 21 de Outubro do mestes do rIO de . FrancI!co. peJ'lencendo ao fermo da dila
.
, .
Villa, e Ioda a terra qoecorre dadita demarcação psra qUlzerão manter o caprIcho de obe ecerem mo anno, mandou u pender a execução,
a parle do Norte até Orio Guaratuba, .morros e Suaa ao governo de sua Provincla nalal, isto estando hoje as cou a repostas no antigo
~rl nle fica perlen~endo ao termo e dlStlicto da dita como um tal princi~io he anarchico . e tão pé até resolu.çào do Corpo Legi laLivo; como
Vdla ova de . LUlz de Guaratuba.
'
•E a la Corma com boa harmonia coovierão oa orn- pOUCO da descoberta o campos das Palmas, bem expõe o Relatllrio da P re idencia de
ci~e; de uma e o~~ra CllmBra na forma que .e linba facto mui recenle (não passa de 1lS38 a (840) 1866, nas seguinles palavras:
Celto a demarcaçao.
a contestado logo pe\3 Provincia de . Ca• E para a todo tempo con lar. mandarão lavrar h .
ffi' d "1 d J h I 8"
~ou. autoo. um parll.e reg islrar 00 livro do tombo da t arma em o CIO e..
e on o 1 e 1 ~l;
Camara do Rio de . F.rancisco, e outro para se regis. não só porque este fundamento he fulil,em
trar na. Camara da Vllla de Gu~ratuba, e. nas mais vista do acLos Jegislati vo existentes como
parles a que tocar e Cór necessarlo. em enJns autos
. .
,
.
todo as.iguarão com o dito Capitão Gaspar Gonçalves porque e te terTltorlO pelo lado do Oeste Jà
de Mora~.,.quo p.or ordeln d~ dita Ajudante das Oro havia sido explorado pela segunda Partida
dens lU; 15110 • dIta de.marca~ao.
._
demarcadora em 1759 quando forão fix.ar
• Eeu iIIanoel AnlonlO PereIra, Escrlvao da Comera
d'
1 •
• ~
que o e crevi- Amaro de Miranda Coutinho.-Antonio O ponto
os nos Peplry-guassu, ,AnCa"'alho Bumo.-A~oro d. Oliu.~raComacho.-Pedrod. tomo e 19ua Ú. Como são pouco conheciCBlIlI.no,-Jo&4 d. A~lrando.Cou/lnho.-Amador Gom.. dos e tes trabalho aqui os reproduzimo
d. Ohr..ro.- Antonto ds Olo ... ro do Prodo.-Jfanoel do
' .
MlTondo COU/lnnu.-Crus de-José Marlins Ferreira _ do resumo que faz a me ma Parttd3 em eu
GllIpar Gonf~lru de .IJuro.. . -Cruz de-Aolonio Go~es Diario:
Cardoso.
E ~e Â !lta foi ~ec?nhecido pela Presi.
dencta desta ProvlDcla no Retatorios de
1 ii e 1 57, não obslante a prelenções
d Camara da cidade de ~. Francisco ao
qu rteirão da ~o~Yi ta, além da ma;gem
e querda do riO à~y gua ú.' pretenção
que o Goveroo Imperial repelllo por Avi o
de i8 de Dazembro de 1 61.
linha do rio 1 'egro e Igua sú lem a
e leg3.1 da Pro\·i.ão do Conselho U1tra~rino de 1~ de .o\·~mbro de 174.9 supra
clla~a, que Jà havl~ Ido preredida da Carta
Ré Iii de 9 I]e MaIO de i7i~t dirigida ao
1- vernador Jo é da '1lva yae , quando
!'l! ommend ndo o colono Açorilas que
I
e belecer- e na nova Capitania, e expr a por e ta fórma;
• OdIlo Brigadeiro porá lodo Ocaidado em qaeOlte
Colou"s I ~-o bem lratadOl e agaulbado e
,m que lh cb,:!ar ta ordem prosurui OICOÍb r
- a m lII& Ilha, como n t~rr&l adjlcent de de
e . Fr ne' o do ai a o .eTf<) de S. -ga I
Id4 C/luy), e no er o corr8lpo dente á este
to ( eo,m atlençáo por m a qae
do d Juata
d qaelD alIO Uupo..J.6.. c:onfi",,"'u),e ilio mm
p r Cundu Lu ar ......
r já n~ a epoclJa o Governo da •fetr p. le sabia que a Capit.ania de ,Calharm confina, com as Colon' He pa_
01 ola , por quantu ne ocia\-a na He p nha
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de 1 t, Ilor inexperada fortuna um de~er
tor lo Bor e do Canto conqui tasse
para a oroa rtn eu com o au~ilio do
me mo Indio, de.contente do Castelhano , do pouco e estramalbado que por
ali ainda e istião.
Eis a forma por que e organisou o terrilurio boje denominado - Prouincia de
S. Pedro do Rio Grande do Sul, que nessa
epocha já estava mais adiantada em po-pulação, maxime em razão da forças militare ,que ali ião acampar, em d~reza do territorio nacional.
A neces idade de dar um governo regular e mais Tigoro o, á um territorio tão
importante, le\'ou a felropole a eleva-lo a
Capitania geral eindependente, egregando-o
da do Rio de Janeiro, do que dá testemunho a Carta Regia de i9 de etembro de
1807, que aqui regi tramos:
• D.1Dão, por graça de De05,PrinclpeRegentede Portogai e do Alga~ ,d'aqnem o d'alem mar. em Arrica
enbor de Guiné, e da Conquista, negação, Com·
mereio da Elhiopia, Arabia, Pe ia, e ~a lndia l ete.
"raço oaberaos qne esta minba Carta Patentenrem,
qne allendendo a qne a grande distancia, em 'luo fica
do RJode Janeiro á CapitauiA do Rio Graude de S. Pedro
do ui, e o augmento. que tem tido ha annos em popu·
lação, cultum, e commercio erigem pela sua importaneia que {lassa vigiar do perto sobre os interesse'
do. seus babltautll!, e da minha Real Fazenda:
• Sou servido desanneur esto Governo da Capitania
do Rio de J aueiro, a que até agora era sujeito, e
erigi.lo em Capitania Geral com a denominacão de
-Capitania d. S. Ptilro, a qual comprchenderá tudo
o Continente ao Sul da Capitania de . Paulo, e as ilbas
adjacentes, e lhe ficará aobordinado o Govorno da ilba
de . Catharina. E attendendo oulrosim ás luzes, zelo,
e fidelidade com que o Coeselheiro D. Diogo de Sonza
se empregou nos dous Go,'eruo. do Moçambique p Maraehão: ou servido uomea·lo Go,'ernador, e Capi.
tiío-Gencral da aobredita Capitania de S. Pedro por
tempo de trez annos, e o que eu rór servido; osperando
me continuará a servir da mesma rórma na creação e
governo desta nova Capitania Geral; com o qual haverá
o soldo de qoinze mil cruzado. em cada um anno na
cooformidade das miohas Rcaea Ordens. e go.ará de
todas as honroa poder, mando, jurisdicção, e alçada,
que tom, e de que u,ão os meus Governadores e Capitães-Generaes des dominios ultramarino!, e do maio
quo por instrurções e ordons régias rór concedido, com
soberdinação sómente ao meu Vice-Roy, o Cnpitão Ge·
oeral de Mar e Terra do E todo do Brazil, como a tom
os mais Goveroadoros delle •
• 1'elo que moudo ao Governador da Capitania do RJi!
Grando do ui, qne ors he, 00 a quem sou cargo servir
dê poase ao dilo Conselheiro D. Diogo do Souza, do
Govorno da sobredila Capitania de S. Pedro etc.
c Dada na cidade de Lisboa, aos 19 do etembro do
aono do Nascimento de 'osso enhor Je ns Cbristo de
1807-0 Principe com guarda.- D. Ftrnando los8 à.
l'orlUgal, Presidoote ••

Mas nesse documento não se assi~nala o
territorio da Capitania com os seu limites,
pois ainda ne sa epocha a sua fronteira meridionál não ia além do lbicuhy, e era contestada.
Eis como o Vi conde de . Leopoldo nos
Annaes da Capitania de S. Pedro, traça os
respectivos limites em i819:
.
• Con fronta pelo Nasceote com o mar Oceano' pelo
Norte com os rioa Araranguá, Pololas,e incultas erras
.10 Uruguay; pelo Poente com uma parle dn mesmo
Uroguo)' até connuir no lbicuy, dh;diodo com os poros
das Miasõe, occidenlaes, portencenlee aos lIeapanht\es;
o polo Sul com orna limitada ellensãodo mosmo Ibicuy,
deade a aua barra, e com as cabeceiras dos seus galho.~
meridionaes,alra'-essando a serraniadescoberla da Campan ha, e seguindo pelo seu ultimo galho auslral, que
connuo no denominado Poncho V rde, para daquelles
bauar á barra do arroyo Pirall)' no rin Negro,o por este
acima até oa suoa cabeceiras moi. orientaes; e fioalmonle com o rio J aguarão, quo desagua na lagOa Merim
com parto desta lagóa com o peqnena arro)'O !laim on
Tahim lieba recta alé O acima meocionado marco na
cosia do mar (refere••• ao Marco Porluguoz, /evaDtndo
em 1784 em 33 0 d. Intilude).•

•
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1lmr.r fi Uirim e com C nfed
enbna pelo thaltceg do rio Cru ' y d de
fõz do rio Pepiry-~ . ã do uarahim.
" onde de . Leopoldo 00 eu
Annae fixa a fronteira eptentrional com
Pro\'incia de . Catharina no rio Araranguá mas não dá a razão de emelhante
jgna jamento. Tahez fo e le\ do
fi tentar e te par cer por terminar ali Capitani de P e1ro Lope' de _ouza; r zão que
não ati faz de de que o rio MamViluha, he
de ha muito reconhecido como fronteira
ln ante tada da dua Pro\ ineia, ainda
quando erão impla tarritorio dependente
da Capitania Geral do Rio de Janei .
A fronteira do _'orte com qU'lnto não u·
jeila a CaD te taçõe nece . ita d d claraõe authentica que a regulem no futuro, e
exeluão toda a coIifus~o.
Ora, no e ame que fizemo do Relatorio.
da Pre idencia da Pro\ in ia, nenhum e.e1arecimento obtivemo ; bem que eja e ta
uma da Pro,incia em que mai e t nha
cuidado do le"antamento .de uma Carta topographica, e em que se enconlre mai abundaneia de material preparado com e de tino, como . e ,ê do arligo. que abaixo
copiamo ex,trahido do Relataria de t :>9:
• Carta <Dragraphica da Prori",io. - Acha-oe, como

encarre~.do d te imporlanti.,imo
En~nheiro Ch-iI Felippe de ·ormano.

snbeb,

' e sa epocha, em 1859, o intere se e zelo
da admini lração não se limita\'a à Carta corographica da Pro\'incia, tambem eestendia
á outra de viação terre~tre e flli'l;ial, como
aUe ta outro arhgo do me tno Relataria,
que tambem regislramo. :
• Carta do t'Íação lerrt8tre C (ludal - Era de reoonbecida ntilidade ease trabalbo. A Administroção se 1ê
a oada ioslante emboro~ada na decisão de importantes
negocio., por falta de uma planta da Prorinc,a, lerantada »ob esse ponto de '·ista. Mandei pois executa-la
pelos engenheiros José lIlaria Pereira de Campos. e
Antonio Dias da Costa, e a respeito informo-me este
ultimo nos seguintes termos:
" E sa Corta organisada ob a projecção onica mo·
difioada. tpm os a proje 'çlio já traçada, assim como os
pootos da Provincia, que são conhecidos por latitodes e
longitudes A soa escala he de 1,120:000 tomada sobre
o meridiano tUI·dia. Ainda não comecei a inserjr os trabslho que estão reduzidos, por querer primeirameole
concluir todas as redDcçó . ã" PoUCO! he certo, os
elemeotos, oos qnnes se pos n confiar, que pos-ue o
Archilo I ara orgaoiaa ão de nma Carla j (lorém oe oe
impoter ao Engenhdros n obrigação de apre enlarem
roteiro, feilos rom cuidado, das nag n. que fizerem
para a orgauisoção, 00 execução do. pro)eoto de Obras
Publicas da Proviucia, poderemos reoaU' oS! elemen·
to., e com ús lirodos COlO maior cuidado ptlnl os diverso. oerriçus d.. mesmas obras, como ejão Planta.
de astradas, elame de porção de rios oo,.e~a\·eis, etc.,
utc. e o qDe se forem fazendo oa ln pectorta das terras
publicas, conseguiremo organi lU' uma Carta com a
pos.i",l euctidão.
00 trabalhos qne tenho r duzi,fo para a e cola
da Carta são as plaota da lagô:t do 1'010- e 'Iirim,
do rio Guabvba, do porto do lIio Grand' cnoa\ de
. Gooçalo, ao costa do lDlU' 'Iesde a blU'ra do arrovo
Cbo)' at', Maldooado, da fronteira d d Chu) até ii
pooto> do Qoaraby, do rio Urogoar de>de a oa
b rra até . Sorja, de parte do rio Ibicnh'-. da e trada da rogoa)ana até Alegrete. e dalli' a? 1'.. 80 do
Ro ario. e deste até . Gabriel. nm rot iro do Briga.
deiro BeUe!!arde desde as xarqo.adas do Jacuhy até
a. Urogua)'ana, da trada de • Leor.o1.lo ao Mu.ndo
0<0, da apueaia, de Jaguarão ao pa O do Candiota,
e de.te a Pelotas, de Bag~ ao p
do Enfor do.,
alguo, trabalbo de mediçuC! de campo, recoohe·
oimeutos de arro)'os li di> rs
zoo a, de terreuo.. tc.,
falt ndo aioda r dtuír alguos ontr ,ti uma zooo
de terr 'DO comprebendida eotre e ta capilol e .. rio
Inmbituba.•

Infelizmente e tão pas ado qu i dez anno, nenhum de te projecto ~ahio á luz.
tendo- e re cindido o contr cto feito cc/m o
.n aheiro que e encarregou de le\-ar a
effeito o primeiro trabalho. Ue o que ~e
DI nifeta do e uinte arli o do Relatorio
de t ~.
• r..IG 10pograpA,ra da Pro '0"0.-' - e tendo
e~ld • um
qrdo com o En o'ob-iro in\ Falir,pe
d _ urmaoo. a cnio urgo
tara a coofecção 01 Cãrta
lO. raphiea d 'ro,inei•• e hl'eodo elle f.Ue Ido,
oau r6de t r elCCllç10 o d' po.lo o . ,lO do rt. _e da
L.I n. 6.
• Aeh·o· recolhido ao Archi o
d d
pape.. lati
a te I
poder do mesmo E~l!'e heiro.•
COll5la-no~ que

ultimamente
do em con idera 10 n

•
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trabalho o

• Com quanto th'esse delle eligido os ne es>arios es·
clareoimentos, poro que ,·os pode se informar do e tado
de adiantamenlo deste seniço, alé hojo não prestou
Olenor infurmação; po...o porem declarar· vos que
eli tem em eu poder trabalho geod ico., topogra·
phicos, e de reconhecimento, pre todos pelo Arohh'o
das Obras Poblicas para eS'e fim.
• Trabalho. gcod..ico•. -Entre O trabalbo geodesico; merecem plU'lícu\ar meoção a Planta da Fronteira,
de de a barra do arroyo Chulo até as cabeceira do rio
ODa..b" a planta da lagõ' Mirim, do rio . Gonçalo e
do porto do Rio Grande até â barra de . Gonçalo.
Trabalhos lopugraphicos.- Conta o mesmo Enge.
nbeiro com os seguinles trabalhos topographicos.
• Planta das Colooias da Pro,ineia mais proxÍlnas da
Capital orgaoisada pelo lo pector das terras publica.,
• Planta da trada de . Leopoldo ao !lIundo-Koro.
• Idem, do rio Gnahl'ba desde Porto Alegre até a
ponle d Ilnpoam.
• Idem. da estrada que parte da margem direita do
rio Taquarr até a freguezia da oledad.
, ~IDppa da parte óa Pro..inoia compreb 'udida 'ntre
a Capital e a 1t>lpoam, parte da margem eaquerda da
lagõa dos Patos, rio Capirary até as lagOas da costa do
mar, rio Mambiluba, serra geral do rio Gravatah)'.
Trabolhos de reconhecimento.- Da e lr.da d de a
Urngua)'ana até S. Gabriel, e d'ahi ao passo do Ro·
sario.
• Da estrada desde as ..rqueada do J acuh)' até
Urulfua~'aoa, passando por Caçapa.a.
Das <stradas de Pelotas ao CandIota, e à'ahi ao
Jagnarão.
• Do rio UrugDa)' desde Ouaraby até . Borja e
UI1l
parle do rio Ibieuhl··
• aeconhecimento dos terrenos do Albardão juoto á
"illa de llaqu)·.
, iío este os trabalhos copiados do Archh'o da Peoioeia. e que exislem em seu poder: coosta·me porém
qoe muit s onlros trabalhos parciaes tem elle adquirido,
que muito o podem aUliliar 00 cooferçiío da Carta.
• Estão org.nisada. as plantas dos mnuieipioa de
Balll!, Rio Grande, Pelotas, S. Leopoldo, Taquar)',
Trtumpho, S. BorJa, Croz Alta, Santa lI1aria, S. Gabriw J ae-uariíoJ.. lorto Alegre, Conceição do Arroro,
S. Autonlo da 1'atrolha, Rio Pardo e parte do de •
Anoa do Linameoto.
• O Archivo muito o tem auxiliado nesse trabalho,
ue e.pero erá brevemente concluido.•
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Ue ta Prn"illcia colhemo o eguinte material obre modo importante;
l.°-Ca' ta topographica e admini lratira
da Pro\'inciade fina -Gerae ,erigida obre
o documento mais moderno, pelo "i onde J. illiers de l'I-le damo \lio de Janeiro, 1 4.9 (duo (olha).
~. "-Carla da Provincia Brazil ira de
Minas-Geraes, le\antada por ordem do Go·
,erno Pro\'incial no annos de 1 36 á 1855,
comauxilioda antiga cartas, nova demarcações, ob ervaçôe especialmente ob a
direcção do Engenheiro civil H. . Fernando EIalfeld, traçada e desenhada por
Frederico" agner. Gotha, 1865.
3. 0 -Carta geographica da Provincia d
Minas-Geraes, coordenada por ordem do
Exm. r. Con elheiro José Bento da Cunha
Figueiredo, Pre ident da Provincia, segundo o dados ofIiciae existentes e muitas
prop. ia ob ervaçõe , por HenrilJ.Ue erber, Engenheiro da mesma ProrinCla: 1862.
'iío ia dica o logar oode foi lithographada.

-i.o-Plantas do arrayal de . Luzia, e
de uas immediaçõe , etc. le\'antada por
H. G. Fernando Halfeld (anlnexas á obras
-Historia da revulução de Minas-Geraes
em 1.842, etc. e Historia do movimento politico, que 110 anno de 18!~2, teve lugm' na
Província de !J[ inas-Gerae , pelo Conego
José Antonio Marinho).
S.o-Carta da nova e Irada da vllla de
. Jo é de Porto-Alegre a lina 'ovas, egundo as informaçõe do Coronel Bento
Lourenço Vaz de bl'eu Lima, ln pector
da me ma e trada, pre tadas ao Prmcipe
l\laximiliano de _ euwied, em 1816.
6. 0 -Planta da Cidade de Ouro Preto} annexo á primeira edição da Carta geral do
Brazil de C. J. 'iemeyer, de 184.4).
7. o-Planta lopographica da me ma cidade levantada por H. Gerber, m 1862.
Rio de Janeiro, :1.863.
8. o-Carta que acompanhão a obrallydrogl'aphia do Alto S. Francisco e Rio
da Velhas, ou re uHado no ponto de \ i la
hydrographico de uma via em feita na Pronncia d l\linas-Gerae por lr.l\Ianoel Liai .
Obra publicada por ordem do Governo
Brazileiro acompanbada de Cartas levantada pelo author. com a collaboracão de
Eduardo Jo é de [orae e Ladi Ião de" ouza
:llello i\elto (em Francez). Pari e l1io de
Janeiro, 1 65.
9. o-Alla e relate·rio concernente á. ('l(ploração do rio d . Franci co desde a
cachoeira do Pirapóra, até o Oceano AtlanticoJ levantado por ordem do Governo de
. [lI. o Imperador o enhor D. Pedro II,
pelo Engenheiro HenriC{ne Guilherme Fernando Halfeld em 1852, 1 53 e t u'lo l1io
do Janeiro, 1860 .
10.-Planta do rio da- \ ~Iha entre André Gome e o Jagllàra. levantada pelo EnI!"enhciro ci\'i\ Henrique O omont, em utubro de 1 1- 'anhe.Ta ao l1elatorio do
Pre ideot . de aldanha farinha).
J1 .- Iappa em e queleto do di \ er o.
pr Ijecto apre entados para ligar a e trada
de ferro de O. Pedro II com o valle do rio
de -'. Franci co (anne.To ao Relatorio do
Uni teria da Agrieullura de I 6i.)
1 . -Carta da Provincia de lin' -Gerae
com a indicação d acluae' e tra a ,et .
org~ni;,ada pelo en enheiro Henrique erher em t 6i 'annexa ao Relatorio do Pre.ldente J. de ~ Idi>nha ;\[arinhoJ .
'm de'te material, e do Relataria. da
Pre idencia da Pro\'inci , ron ult mo
e"uinte obr :
t .o_M emana hi. torica ,elc.· por Mon·
enhor Pizarro to. part 2 .
_.o-/tinerario do Ria de J aueiro ao Pará
e Maranhão pela I'rot ineias de JUna.Gera " ova:: pelo Bri~adeiro R. J da
unb f \to .
3. o-J'lagem ao Brl1::i/ no. annos dei li
a " feita pur ordem do Rey da 8avura,
te.
l0. 01'.1. B. pi
. F. Phil.
\ on
rti .

maneira por que e fez semelhante ann xação, jll ahemo ,ma ignoramo, qual
~ i o aclo que r "ulari. ou a. intru ão do
podem
Dobadella. Deve-s uppor qu
fc i elle quem lra ou o limite de fina -Gera p r aquelle ado, a diVI a pel thalweg
do rio Carunhanha.
terrltorlo nlr. a serra do Grão Mogol,
eo rios de . Franci co,das Velhas e Verde
foi tamb m contemplado dentro da Ir umscri PC~o ti nei ra, a prl\texto tah'l'z de er
um conlínuação lia Comarca do rio das
elha , tomando- e como front ira o mesmo rio V'rde.
Pizarro tralando de sa fronteira, diz o
epllinte, na nola in do to. li de suas Me··
moria, :
• I'or Ornom d 16 de Marta de 1120 se determinou
ao Gorerandor das linas. qo provi.ionalmenl. lixesoe
II di .llão da Comara do rio das V 1hllS para a parte da
Bahi , e pur Ise Rio Verde abaixo, e o de S. Fran~iBCO, e por onlle .e ha, ia de dividir 0010 II Comarca de
OrrO 'Frio, ou Villa do Priooipe.•

p - o-e deu com a crea.:ào da no\ Di ~-.
d Diamantina; e a idéa de uma Pro\inci
no territorio do ui do apucah}', ....aI fazendo largo' 'ulco na população que demora ne as regiõe .
Ora se lal mo,-imellto e não conti"er
e e immenso terrilorio passar por um
transformação benefi.ca para :iS populações
ue nelle habilão como para todo o paiz.
erá o indicio de um grande melhoramenl
ocial nIre 11Ó •
Expo ta como nos foi po ',el a hi lori
da organísação do le mtorio Mineiro, pas amo a determinar-lhe are pecU,-a posição
astronomica .
A na latitude Ioda ausLral comprehende
os parallelos de 13° 55' e ~3°.
A longitude oriental do meridiano adoptado be de 3° 33' e a occidental alcança 7° 48'.
A ua. maior distancia de orte á uI he
de 1 Oleguas da margem direila do rio Ca• Na me ma F1'3!:&la <ilD doos Padres da Com~a
nbia, Mathemalioo-, chamadD Domiogos Capar-c1 e runhanha, á Borda da Malta, na fronteira
Oiollo are., o qoaes r pre entoo o Cooselbo U1tra- meridional com . Paulo j e de Leste a Oe te
martOO .erem preri"!) ne'e Eslado, par. qne Cllleodo 2:!5legua de . Clara no rio Mucury á emmaop'o das Capilaoias delte, se e<item as disputa. de bocadura do rio Paranahyba no Rio Grande
ou Paraná.
O IHtoral fluvial excede a 600 legoa ,.0menLe o dos grandes mananciae , S. Franci co, Grande Paranahyba, Doce, Jequilinhonha, Velhas, Parahy.ba, Pardo, etc.
Esta. Provincia confina ao lorLe com a da
Bahia, ao uI com a de S. Panlo, á Leste
com a. da Bahia, EspIrito anto, Rio de Janeiro e . Paulo e á Oeste com S. Paulo,
Goyaz e Malto Gros o.
A fronteira sepLen trional se assignala pelo
thalu:eg dos rios Carunhanha, Verde grande
<io endo aceito, por que he isso e .peque~o, serra das Almas, morro CruJ?prtlferiv I á confusão e incerteza.
diúba,.' alio fundo e uma recta á foz do 1'10
accumulaç:to de tão vastos territorios I MosqUIto. no Pardo. e oulra deste. ponto.á
sob uma só direcção, parece que dev ra ter I .' eba lião do alto grande no 1'10 Jequl..
saciado o goverao de Mina j tanto mais tmhonha. .
quanto e sa accumul:l~ão torna a por demai
A fron feIra. meridIOnal r:omprehende o
pezadis ima a admiDlstração, e consequen- espaç~ C(Ue vaI d.o morro do Lopo, á mal'Lemente mal de empenhada.
gemdlrelta ~o 1'10 ~an~as no ponLo onde
las ainJa a palavra-basta, não tinha f~z ba!ra o no ou nbelro Onça,. por uma
soado; e forçoso era absorver mais territo-I linha Irregular tocando nos se~ulDtes .P?nrios sem interes e algum para os adminis- Los: Extrema, S. José de Toledo, Espmtotrados, e ainda menos para o geral do Estado, I anto, Morro Pelado, Borda da MaLta.
myopia do Governo Colonial não com- morro do Bahú, Montes Alegre, Barra de
prehendia a cooveniencia da creação de mais IS. l\1atheus, carrego das Ar~as, morros do
uma ou duas Capitania, preferindo adiar a Carvalhaes, . ellad?, e Palmeiras.
.
saLi fação dessa necessidade fazendo dessa
. a fronteIra onental lemos os eguJllte
Capitania Central, um deposito de territo- a~slgnalamenLns: em . PaJ?lo o lltalweg do
rios para alguma di tribuição futura.
TIO Grande, alé .a confiuenCla. co~ o ParaPor Alvará de 4- de bril de 1816, que nabyba, o e plgão da MaJ.lllque~ra alé o
abaixo rf'gi Lramos, foi a Capitania de Goyaz m.orro do I:0po por ?ma lInha l!lterromprivada de uma e. tensa mesopotomia entre pda: no Rio de Janeiro, o thaltoeg dos rios
os rio Paranahyba e Grande, para se anne- P~eto! 'parabybuna, e Para.hyba aLé a foz do
xar á l\Iinas-Geraes ; cujo~ habiLanle nem PlrapIlmga, e por I'. le ~clffia. até entesla(
por Lal mudança melhorarão de condicão. com a serra de S. AntOnIO, at encontrar \)
.
'
rio Pomba onde o rio S. A ntonio faz barra
EIS o lexto do Alvará:
e de uas nascenLe em direitura á Cachoeir~
• Eu EI·Rey, faço saber aos que este meu Alvará do Fu~dão ou P~ço fundo no rio l\1uriahé
,irem. que leodo criado a oe.a Comarea de Pir.catu, e segumdo depOIS pelas serras do Gavião
as ignando-Ibe os J,imites que m.e parecerão proprios, e Batalal e por esta aLé encontrar o rio Cana Córma do Alvara de 11 de 1I1a\0 do anno passado de
I'
.
18t 5: e representando·me os I'0'os da Campanha do rangó a na ca 'hoelra dos Tombos, e em diAra:úl.bqu~ comprehende os dOIS Julgados e. Freguexias r~cç~o ao .'orte, em demanda da mar"em
de S. amlDl!0s e Des.emboqne,.o~ gra~des !nco.mmodoo direi la do no Itabifs0ana onde o rio O'nça
ql1e supporlao em ,-",erem sOJe.lo, a Csp.tama eCof
..
nia~ca de Gol'ax, cuja capilal lhes fioa em distanoia de tem!l spa oz: no isplnto-, anto, o thalweg
maIs de t 50 leguas, seodo·lhes muito penosos os recur· tio no Prelo, affiuenLe do Ttabapoana COI'000 de que Crequeul~~~nle. oeoe. sil~o j ao m~smo passo, rego Jequilibá riacho José Pedro e esp'if1ã
que eslundo elles SUjeItos a Cap.tama de 1I1IDao-Geraes.1 G d
'
d S
,~ O
e li OU"idoria de Piracetu, que lhes Gca proxima, podem uO uan lt, erra o ouza, e a serra dos
.or mai•. Cacilmente oU\'id~s e socMrridns nas suas de· Aymorés OU das Esmeraldas, até a cachoeira
pendenmas sem serem obrlganos a desamparar as su~s de S. Clara e desse tonto até S Sebastião
casas e cultura dOi suas lerras, Gcando tambem ma.s d S I ' d
..
.
desembaraçados e promptos para se empregarem em O a lo gran e no ell.uilmhonha, a serra
lOCO Real sen'iço; e querendo en e1"ilar·lhes Ião po- dos Aymoré , na fronteIra com a Pro"incia
nosos inoon<eniellles e promo"pt a eommodidades da Babia
daqueltes pO"U', que pela sua industria e digna appli-C I'
'd
I
.
cogilo à la"oura e Ca.em digoos da minha Real conlemron eIra OCCI enta se asslgnala pelo
plaçãnj cooformanclo·me com o parooer da ~.Ieza do fiOS Canôas, Paranahyba, e corrego ou ribeimen Desembargo do Paço, qoe sobr~ este objecto me rào Jacaré elor este acima até encon traI' a
consnltou, o~,ido o Procurador da mll1l\o real Corõa e
d A' '.
. 1)'1
"
Fax Ilda: 1101 pcr bem separar e deMnnemr da Capi- serra e n leqUlcé, Iões TUIrICa, Aratania e ç:omarca de G~l'az, o. ditos ,dois Jolgados e ras, e Paranan até o celebrado Vão, seguindo
Fregu XI ,le .. ~omlDgo do AraIa e De,emboque, pelo rio Carunllanha.
com lodo O t 'rrltorlo que lbes perleoce; e mando que
E P'
- . I
de le AI,.ará em diante fiqu.m portencendo fi Capitaoia
l~ar!O lanto nao tI n la grande cerleza
de blinas-qer.ae • e to Comarca ele Piracalú, Cazendo desles Im1ltes que no to. 9 de suas lJl emorias
part dos "mltesdesla.·
cap. 3, ar!. Goyaz, exprime-se desta ,orte:
Por ulLimo, e em virtude do me mo )ls- • Daqnelle rio (;\lanool Alv...) corre uma serra emitema, quando e deu a prjm~ira revolução nente, qoe eUMa para OPoente, al~ o Rio Grande, por
de Peruambuco em t t7, foi a Comarca do nnde oe aparta, ao Sul, da Ca~ltanl8 de . Paulo cnjo
tambem de di<ioa ás Capitanias do Mara'nbão
rio de . Franci co provi oriamenle anne- rio sene
rnambur.o. e de 1I1ioas G raes.
•
xada á lina - eraes por Decrelo de 28 de de •P Com
esta (Proviucia d. Mi..", Gtroes) prineipia li
Maio de 1 17, pou o depoi re,rogado por separar· e pelo Nasceote em UlOa ribeira chamada dOI
Arrependidos, e ao PO.UIO baliza no rio Aragua"a com
oulro de '!'! de Julho do me mo anno.
de Cnl'abá, on li! alto Grosso.
.
Pa ado ele anuo , em 18'!4 '1uando na a Capitania
• Pelo ~ort Goa~e~le <ai ao rio Negro (provave'me ma Pro,-incia. e procl mou a IIcpublica ments ao"''' PTOtO) dlVld,,·so com o di lricto do Go<erno
do Equador foi de no\'o iucorporada á do Piauhl·.•
Iina - Terae 3. me ma Comarca do Rio de
Quanta coufu ão de idéas, e qu;io pou
. Franci co pelo Decrelo de 7 de Julho e tndo
do terri torio I
d
anno, que jà regi lramo no artigo da
Em
nola
ob n. 12, exprime-se a . im :
Pl'llYincia de Pernambuco.
•
A
Ilera,los
esse
limites, são boje, fi Oe.te da Jlude
,
annexação durou pou o tempo a de Cuyabá, o Rio Grande,
ao Norte, S. João da nua,;
pobr ~ marca procurando á quem obede- Barras, eao nl, o Rio Grande da estrada de . Paulo'
c r decorrid . mai de lI' z anno foi pro- pela parte do Deze,!,boqne, a Palestina, serra d~
C~ lanbo, ~ .da Panda; pelo Leite Arrependido.
l'i nriJlllt'1I11.' incorp rada á Pro incia. da oan
tem "mIles demareados da parte do Rio das
Bahia p la Re oluçào de 1õ de Oulubro Morle., em qce media nm erliio 'asto até o Rio
Negro,
nem da parte de Lessnesle. que tem outro
de t '1.7.
tamb 01 exten"!), e despol"oado' o prefixado.
u ingul. r .y t ma de o"eroo he o terreno
pO tariormente O limites do Go'emo d~ Ge,·a. eoUl
no. o qu p r fal!.! de um
n ala di isão de Maranhão, ficou oterri rio da intitnlada 'Po<oaçiío
de Pronn i , d h.a tão mal admini trado de . Pedro de Alcanlua pertene ado ao Maranbão.
por E achar da ontra parte do Rio denomioado d~
rande num r d Orazileiro, como que .'Iano
1 AI... r .•
mfelizment ve Li ao de mparo n
Gerber
no pu culo upra no lado apar
ubt>rrima m rrten, do rio d . Franci co
<oh. d p ndencia d lr z Pro\"incia que la- um pouco da no sa opinião, maximl'
na fronteira occitlenlal. Ei como elle e p ('
II nhom
m 111 podem fa.zer I
que raz.ã d'Eltado h para manLer- e {\ limite de linas Gerae _
no anorma de lerrilorio , ind ifr 'ei peranle a Geo raphia e a P Iiti
u ,oh a e"peclo' denomin ção de
Pro, in I, • ão par,}
no a naclOnalid, om p ra no' uni o, um p ri o no
Coturo
um pr diz -lo, :I dlfficuld de d malller
um
p
n tru. o, m lembrado
I i
m ia, u i Pr 'in i '. J um

I

I

r
T
T

T T

•
oladodoE>pirito- tO;Herra~Áymo
d eohrpel JUm.e.
:..1.-D·gr ão('t emi t~pradt' 0a ferra
de lWl, oapigão enlre o rio. Manhn-lIS!u e DeI ado Freire d
-lilho
o em dor e brir ar no' ga -o Ir a apit tli<T d
:&Ildu e serradosl'iJõesalé oriollabapoana, gundo
o AI...r! de" de De.embro deI IG,qne pprOTon 0.4 lo Capttão General da Capitr nia dr
yaz no
a; t' a d
. Paulo por Jo' o
radD Il!" de Outn~"? de t 00 enlre os noTema· anno de 1 13 (copia do Àrchi '0
nar).
d iI\'.
d0:e-~ ~i~doed~oR~Pd~'~o.;.,:~~oos Iiro;t : o rio I . .o-Carta rO!!raphic plana da Pronn·
--.-O~ aya
. .
Preto a .!lia lúr noParabybnna, OParab!bnn alé na cta de Goyaz e do- lul do do _.\ 'à e fJlellio elc. por . J. la II. do d
hy Ira.
r~z.n Par~yba ': e te u'~m~ rio até a barra do Pira· De ernhoque da Proüncla de Min
rar.,
2' .-Mapp do. Indio,' her Ilte' ehapltin~a; dah aoNorl~o hm,t demarcado pelo D relo o
ni adataelo Bri~deiro naà~ulldo lo t'anle: lia 'lOtO llol'oa',,;o dr Th rr~(I hno. ~9,-de l~ de lIalo de I 43.
I
.
. T
. ;r'd
d' C
•
c Ao lado de . Panlo .eH"e oIimile o e pigão da da Cunha::l aUo
overnador' Arm de tma "0"0 ocanlm, o. ln 10' arao.
. rrada anliqueirn.d de a n..ceo~e ~o_rio Preto !té. (jQyaz para acom~anhar o eu Itinerarios da aldea d Pedro Alroll,o na, fIlarg, 'dlt
o00au,>no
do Lopo. dali "tê ~ fór do rlbeltaD.das Canoas cri to em.
1 '
fi e publicado no anno IIH"lIlO rio ao 'orl :ta i'rol'illcia deGo'}atiO Grande por nma linha mal dtlt",,",,~da t
••
. '
•
rodOlf1l1tmporducidoJO.eonlUlada i da ~ .do rio on ri· de 1 6. RIO de JaneIro hthographl de por Fr. Rapha lu Taggla.
beirão das CanlJa segue pelo rio Graude até aconOneo· Yictor Larr\e.
_i,-A Ilflae, da PrOl.'illCia d~ Gayos p r
da aperaa.í:d~~bGOJa. O limite he oParanahyba dll!de
4. 0-Mappa d . mar ba d? General. unha J. l.
reira u Alenca tre.
a na ró. até a embocadnra do ,io de . Marco, (e Matlo de de a CIdade do RIO d~ Janelr alô
acima alé snas < tente>, e aepuis o cordilbeira qne oe a erra da \larceJla anti"o limite de ~Jina
Limires.-A luta do h'mbuába. com •
utendeao 'orle até o"ãu Grande..
Gerae e G~ raz. Ri'o de Janeir 1 6'.
Pauli. rn' fez om que e Ir dirigi em para
ua a" nturp ,em deA opinião de ~erber firmada noOpu cul.o 5°- Carta lopographica e admini"tralin outro hori nte
e.na Cart~ de MlOas-.Gerae',. deve ser a ~pl- da Pro"incia de Go az erigida obre o do- manda não ó de crayo indigen ,como
OJão officlal da Pro"lDcJa I lo como o Im- cumento mai moderno, pelo" i conde J de ouro.
portant trabalho qn levou a e.ll'eilo,e de de Villier- de I I le Adam.l~ io de Janeiro
de'oberta da tlJina de u ab por
que. c~be nào p.equena honra á Pro,:incia e 1 ~9 (dua (olha).
. Antonio Pire de Campo em 1719,f'z I maodistinctoadmlDl lradorqueauthorl ou-o
6.°- lappa do ertão de Amaro Lelle brar dill'erente tradiçàc obre a ,Hencia
lie o resollado d.a ord.en. que cumprio.
na Proviucia de Go az, por E. allée em do pr cio o melai por ulro pont ,por
· ra t0ll?-ar o 1'10 de '. fareo como fron- i855 (mal1tlScripto perlencente ao Commen- onde dh-agarão. Paulista no precedente e
telra oCCldental de ilhoa. ·Grraes he uma dador Antonio Candido da Cruz fachado). culo.
rerdadeila u urpa~o d territ ,rio!em tempo
7.0-~JaI?pa da Collectoria da Pro. incia
E a lradiç e forãod'u en cida e comne~hu~ reconhecido como l\lm~lro, o que de Goyaz, IOdicando a re pectivas di lan- menlada e o Capitão eneml de
Paulo
maIs adiante mo lI'aremo no arl1goda Pro- cia~ por E. allOO (manuscríplo perten- Rodrigo Cezar de Ieneze, intentou \ ri"incia de Goyaz; notando- e que nem por cenle ao me mo E. Vallée).
ficar o que n&lla havia d fundado r aI,
parl.e d.e lina "~l'rae ha l~li po sidelis no
8. 0 -l\1appa topographico da Provinciade servindo-se para e e fim do humor avenlerrltono ao !'lente do rIo de . Iarco Go az que o E m. r. Pr idente da Pro- luro o e ou ado do P9vO que admini ·traya.
até o riachào Jacaré, e a serra de ndre- vincia Jo é il1arlins Pereira de Alenca tre
abia-se que ao Noroe le Qe . Paul
quicé, Tiririca tc.
ordenouquef eeme cala menor, erv:indo Manoel Corr a, de Piralininga, p lo anno
['ão ha dUlida que Pizarro em suas Mc- de ba e a Carta le antada pelo Brigadeiro de 1670
intel'l1ara no ertào do Araés,
m01-ias tl'alando des r. limite fixou-us na n. J. da Cunha Iaflo em 1826, pelo Enge- hoje da Provincia do l\fatlo-Gro o, con.erra da Pal'idu,do Cn', tae. da 1'abal1'nga, nheiro Ci iI Ricardo Jo é da ih-aAze"edo. duzira, com o indjgena qu cnpli ara dez
~a por e~te a signalam~nto se v~, q.ue elle Go 'az, 30 de Dezembro d 1 6i (manus- oitava de ouro, eom que mandou fazer um
alUda haVia comprrhendldo o terntorlo que, criplo, pertencente ao Cllmmendador José resplandor, d poi o1Terl:H!O á o a epelo Alvará ~e 4.de Abril d 1~16 fOra incor- Marlin Pereira de Alencastre).
nliora daPenha da idade de or caba,ma
porado a J\1Hlas-Geraes, deSIgnando pelo
9. 0 -E boço da planta da cidade de Goyaz ninguem havia que po sui o e o inrli prllsanome de. Cris~a,e. ~ Tabating-', a erra de feilo em i865 pelo Engenheiro E. Vallée vel roteiro, para e ol1wr m a maravilho·
And~eqUJcé, fll'trIca,.
. Marco, Arre- (mantlscl'ipto).
a riquezasdeque outr'ora d la Corr'a nopendtdos, Lourenço Castanho, Araras, Pa10. - Mappa dos rio Araguaya e Tocan- ticia.
lanan, elc.
.
tins, e de grande parte da Província de
Alem de ta lenda, que a imaginações acE para n13l0r pr va. de no o a serlo Goyaz, no Atlas que contem o /lúlerario dc cendida cada vez mal enf'ila'ão e engranremeltemo-nos ao que diZ Cunha MaHos no 11'. Fra:lci co de Castelnau. Pariz, 185i. decião, corria oulra,de que era protogoni ta
eu llineral'io to. ~ pago 185, o mais coml3artholomeu Bueno da ilva, famo o a enpeten~e do' no sos esel'iptore sobre esta
J\lém do ma.terial. prenotad9' e. dos Rela- tureiro do arrayal do Paranahyba, rognomimatem, com exclusão do Padre Luiz A n- tonos da Presldencla da PrOVlnCla, consul- nado o AnTtangllera(Diabo elho),cuja lenda
tonio de ilva e ou a, que copiamos:
l'amos as seguinte obras:
por sua maravilhas ainda mai es alda aos
• .... es.lá a ~erra Gerol, que dil'ide as Prm'incios de
l.°-.1Ilemoria sobre o descobrimento, go- animo.
GOl'U' e Mlnlls·Gelloes.
_ .
verno população e cousas 111 ais notaveis da
Era voz geral qu o famoso AnllOngllera
• Aserro
arestas
f"rmao
II 1I0ho d separação.
.' .
'
. An- nas uas puregrlDaç
. ões a' ca t a dI'"
E,ta
aodadano.serro
mappos
erradamen(e
com o nome Pl'OVt'I1ClO
de Goya~,
pelo Padre LUlz
e n:.IO, a
de .erra dns Cris(aes. Defendo aliás dellominar-se tonio da i!va e Souza (no Palriola n. [1, quem aterrava com ameaça. deseccal' a fonser'a_de S. Marcos ~ Arr~pendidos" o qllal be eu~li- 5, e 6 de 18'l4.).
tes e o rio com o ex.emplo da inflamação
nuaçaodaserradalales(mo,
Urubll,Ma rcel1ll,Pnr,da,
').... °- E x tl'ae tO da 1'1
. da Capt't ama
. doalcool,qup.os infelize ignoravão1enconCona
tros e oulrns.
ttS Orla
.' Aaerro dos Crisla~ está na.morgem occidental do de Goyaz, ordenada pelo Cirurgião-mórJosé trara o ouro como ornam911lo de ceI' a tribu
Rio de .. Marc~s, e DRO nll orlenlal i aquel1a. serra Manoel Antunes da Frota (no l'atriota n. 3 por elle denominada Goyá,e queno momento
dos Cl'lstaes d,sta 15 legun. ao Sul do Arrallll de
(1680)
I
f .
onla Lozia. 'rodos os serras de que acima tratei, de 1814,).
menospresara exp orar, IJUr au el'lr
rormão o Esplgiio Mestre denominado .~erro Geral/ que
3 0-1IJemorias historicas elc por 10nse- renda mais segura da captura do Indios, e
be um SY$lcma ds mo"tanILos pcla maIOr parIs panas
'.
, , .
porque então elle ignorava o modo de apl' no cume, as quoes são um rnmo da aerra da Monli· nbol'0 Plzarro, tO. 9 cap. 3.
eita-Io. las essa lenda linha augmentad
q!,ei.ra, e enlrelo~~.se com oul1'OS syslemos nlé á Pro4. -Noticia da população, commel'cio e de vulto, com o resultado do ml'nera~llo
fIO la ,Ie Malto-Grl'sso.
. lt
d C '1 . .J G
(
..
,...
• Qualquer bomem um ponco cnrioso, olbando parll agrtCU' tl'ra .a apt anta ...e ovar anony- na Capitania visinha, dominada pelos Emum moppa, conhece perfeilamenle o ligação destas mo, no Patnola n. 3 de 1813).
buábas.
~ootonbos j e \all'er podesse seguir com a "ista umll
5. °_I tinerario do Rio de J alleiro ao PQ1'á
linhn de serras. onde, o não serem os bomens, serio 111' h l P
. . d lII'
G
ão havia tambem quem pos ui se o 10rooil a ontros aoimoes nlroves.orem o mllior par(e do e a/ali ao pe as. ,rOVUIClQS e m~s ~- teiro de Anhanguera, e para caçada de ln.
llrazil sem põrem o pé cm ogua oorrente.
raes e Goyaz; egutdo de uma deserlpçao dios, e em região tão vasta, e povoada deli c
.comIlee lGRo~'oz
explieaç~o quo eu faço sobre a w,bn c01'ographica de Goya;;, e de roteiros desla Ilào era-o tão necessar',a nssas ,ndl'caco'e ',por
do.'ll~e
Imlles
e II IDO', que de"em entender· se p. . . . d 111
G
P l
~
as informações, qlle sobre as fronteiros do Minas, e rovtn~ta a. e atlo- rosso e . .Ult o, quanto feita a captura dos e I'a"o; e cusa(7o,az dá oSr. Darão de Eschwego j e por este reapeilo pelo Bngauelro Raymundo José da Cunha do era voltar a nova colbeita, visto como a
le meo !lincrario
a)'reço,Brito,
e roz que
re· ]\faltos.
tl'l'buou tl'nhaSI'do com~letnmentecaptl"'ada,
commandovcl
on01l111hodomuir. digno
Ca.pilãodeSe..ode
. .
..
mo rorneceu os dados plll'O ali o orgonisar..
6. 0 -lIlemona sobre a vtagem do P(jrto ou os que e capavão, ugião a bom fugir de
Do tenitorio da Pl'ovincia de Minas.Ge- d~ S~nlus á cidade de .cuyabá, pelas Pro- la s im01ediacões.
rae ede parledo da Pl'ovinciasdtl Pernam- 'VlnClas. de . Pi!ulo, 1I1mas-Gel'aese Goya::;
1\Ia s não-havia roteiro, e, istia em .
buco,Babla, Goyaz e S. Paulo pode-se orga- por .LUlz de Ar IlOcourt Sargento-mór Enge- Paulo quem, na idade de doze anno , tinha.
ni.ar com IÍllliles bem pronunciados e con- nhelro.
..
_
:lcompanhado a e se I'emoto erl:10 o legen'eDientes cinco Impllrtanles P rovincias de
7.0-~0/tClU da nova .povoaçao de S. dario Anhanguem, utro Barlholomeu Buemodo a salisfazer as populações nas mes~as Pedr~ ~ ~ lca,ntara (Ca_rohna), e S. Fcmalt no da ii va. Era u herdei ro d seu nome,
agglomerada ,ta~ilita~do o de empenbo das do, ClVtltsaçao d~, naçao ~Ifa~amecran, ~ es- como d
u ard"r, agude a e pertinacía em
funcç e adnl101 trallvas, pllndo-se a sim tradapara.o Pa/a,porJ!lanclscoJoséPlOto taes exploraçõe .
um lermo a tantas anomalia geograpbicas, de ~~aga~~ae (no Patno!a O. 3 ~e 181.3).
Foi a elle, a quem se dirigio o 'npitão
que se obsen ão lia Carta do Imperio.
8. - I tagem de GOY!1~ ao P~ra em 1846 Gen ral lenezes, po to que t1ig:lo outros
.
e 4847 pelo Dr. Rufino IheotonlO egurado. que foi o me mo Uueno, quemmOlu proprio,
Divi ão Judiciar'Ía.-.-ão obstante a ua 9. o-ltinerario da cidade da Palma em apre entando-se,se oITer c raatenlal' aemimportancia em I I'rilorio, riqurza e popu- Goya:t, á eidnde de Belém no Pará, pelo rio presa de procurar o me mo lugar onll ha.Jo.cão, depende esta I rovincla da Relação Tocantin, e breve notitia do norte da Pro- via quarenta anno estivera com seu Pae;
dá Côrle.
vineia de Goya:t, pelo Dr. ViCl'nle Ferreira exiglOdo ómente pelo eu trabalho preO numero de na Comarca sobe á 23. Gome .
I ~io semelhant s, aos que se ~avi:\o coneo1). re pectivo limites e tão nas condiçõe
10.-Expedição ás parles centraes da dldo ao descobrldore. da l\llnas-Geraes.
do da me ma circurnscriprõe na outras Ame,.ica do uI do Rio de Janeiro á Lima,l Ha perf 110 ngano, no que usl ntão tal
Provincia .
por ordem do Governo Frallce-:: durallte os parecer.em pre ença do alte. tado que o mesde peito de dill'erentes Decrelo Con- an1IOS 18.13 á 1!t7 ob a direr.cão de Mr.\ mo Capllão-General passou a Ou no em data
i toriaes organi ando as Diocese do Impe- FranciscodeCa tetnau (flisloria da viagem). de 26 de Outubro ~e 1728! e do dis ur o
rio, o territorio Mineiro além de dous Bi·
11 .-A Carolina nu a definiti'l:a fixação ~eJo General proferido, e:xcltando os Paupado que e~cerra, depende ainda das Dio- de limiles entre as Pro'l:illcia do Maranhão listas á descoberla da
ntune
cese do RIO de JaneIro, na parte oriental, e Goya:: (com um mappa ).
do de . Paulo na parI meridional, e do Memoria que escre<emos em I 51.
de Go az na OGcid ntal.
12.- YlIopsi. ou ded1lcçã.o chronologica,
ão outra anomalia que carece extinguir
cI'eando-se noyas Pro"iucia eDioce e com etc. pelo General.Jo é Ignario de Abreu e
Lima.
e.'trem bem a1ientc e demarcada .
13.- T'tagemao Brazil no a11110 de 1817
á 1 20, {eila por ordem do Rey da Baviera,
elc. pelo Dr J. B, pix e Dr. . T, Phil.
n. . ·u.
von Marli u .
lf!.-Hi toria do Bra:il, por Franci co
pnon~CI" OE Gonz.
olano Con laneio.
tã.-Fiagem ás na centel! do rio de .
Para o mappa ue la Proyincia obtiyemo Franc; co e Província de Goya:, por ~Ir.
Augusto de aint-Hillaire.
o e!!llinte material:
i6. -Elemento de Eslatíslica, etc. pelo
0
1. -.lappa g ograpbico da pi tania de Dr. eb tiãoFerreira oare.
\ ma Boa de o az, combinado com parte
n.-Saregação do rio Aragllaya(annexo
de ontro que denotão as Capitania de ao Relal rio do ~lin' lerio da Agricultura
lina -Gerae e 1'tlaranMo, mandado lira de i 6il.
p, lo mm. e EXUI. r. Fernando D-Igado
t .-J'iagem ao rio AraguulIu em 1 63
Freire de
tilho GO\ emador e Capitão por
uto •Iagalhãe (Dr. 10 é Yieira).
General da me ma Capitania no anno de
1 .-Itinerurio pelo rio dQ omno acima
1 l. em nome d author Imanuscripto d de a sua conflllencíll no Tocan.tins, por
pertencente ao Dr. A. J. de .leII0. ora ,. Vicenle ·re. da il\'a,
2.. 0 _ ~pa do rio Tocantin e
a.-r'agen pelo rio Tocantim, Arara conU urado conforme
r 'lu gua!!a. e Vermelho t t, por Tho z de
e i tem na
fl'taria do yemo mandado ';;:ouza "iIla Re I
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eira
Of!ira qae oelle se eo·
b <lila aliara .",m a dilferen
; era mail aalttraI q ue a lli>It.t
tirada da ~ do 1.0 alo, que forma o termo da div~ dos doa E tad ,prinClp'
lambem Da m '!Ia
a1tnra; pua qu ltJcas m o euremo proporell)·
Dalmente entre O maia circulo e parallellI».
• [co o is
oão prejDdicava em oada os dominio;
eis Capitania de GO!U, por isso uin lU escrapolJJ em
me C<>oWrmu com este partido. YiIla Bella , de ;\talo
de l;ü .-Lw~ Pi.f<l d< Sou.::a CoulinJo.o ••

e
. r. Go'el'll dor qoe a. mooieiuo de f'olv n. e
bala, afim de
animar a .onqui tar e de5CObrir
r- muitos: e lendo descoberto nmas teoaes CaL"IJUeira n ma
d
rio Bonito Vermelbo e Grnode
a) 10 do rio Carap , e d",carão 1\ rumo do 'arte, até
Ilnarmt· na bar.... do rio das ;\tartes, qoe de agoa lia
gt"8Dde ilha do rio Aragna)ll, Cormado daqaell todo!
Já oomeadoa; e p
ndo uma, ou doas invernad
de
tempos na Clptoração das Campaohas além detle, cooti·
noarão a derrota olé o rio Farto, qoe desagua mais
abaiIO da mesma ilha, que so eslende de seteota a ai·
teota legou, apedirilo varias esqoadras de
Idados
na mesllla diligencia até cbegar ao rio Parapllarll, qae
denomioarão de S. Prdro pelo descobrirem ne.!se dia, e
se presome que Caz barra oaquelle arima do alto, qoe
faz ante! do do rio TO"anlins om 500 6 gnio de linba
ao uI; pelos barbaras e Cero.os ve tigias qoe acbarão
do Genlio. oão pllSSllrã~ ndiante, anles voltarão sem in·
Te<tigar as Campanhas dos A roê< doodu batem todas
as esperança de baveres preciosos; para cnjo fim tinha
dado o 111m o Erro Sr. Governador aqoellea soccorros, e
gaias que dizião ser lIe a,'ntio confinaotes. Nr I meio
tempo. em O aono de ! ;39, so abria o caminho de
CUl·.bá par. eslas minas, atravessaodo o rio Grande
CJm a "l"lOda de Angolo Preto com os cu Rororós,
coovocado pelo me mo 111m e Exm. Govornadnr para
o ajuste da cooqllisla do gentio Cayepó, que não tevo
efl'eilo, e lIe aotes apenas tinhno as reCeridas Daodeiras
uperado HlnS caboceiras do on,lo rodarão como fioa
dilo.•

_'ão e podia faz r em lermos mai benevolo uma propo la tão razoavel e con·
\'enienle.
Pouco lempo depoi que chegou a Goyaz
e ta propo la falleceu João Manoel de UeIlo
«(3 dc Abril de 1770), e nenhuma re posta
foi a Cuyabá.
ne
intervallo o Capilã"o eneral
Luiz Pinto, eXAminando os documento' quc
ha"ião ido remettidos pelo mesmo João
l\lanoel de Mello em 1761, acabou por con·
I'cncer-se da utilidade da linha propo$ta
por D. ~Iarcos de 'oronha, retractando-se
com a maior docilidade (caso raro em 13e
que.lõe-) da opinião seguida precedente- Continuando, propõe Unia limitação oecimente.
dental para Goyaz amda mai extensa,qn a
is em que lermos retractou-'e do pro· do Conde dos AWI , -por quanto alcançava
jecto apresentado em 1769:
.
por u~ lado a f6z do rIO Tacaytinas,que elIe
, 'ão obstante a duvida, que alé o presenle bavia denomma Paraupál'3,no Tocantins ahaixo
lub.iotido entro os meus predeco>lSores, c os Governado· da confiuencia do Araguaya, e por outra a
ros da Capilania de Goyal, a respuito do. limites de fõz do rio Pardo no Paraná, ou Anhemb
um o outro Governo pela baoda de Le le, e Oeste por
Aqui reproduzimo as suas palanas, po~
onde oppostamento coofinilo; cam tndo, havendo consí·
,Ierado 11 vuli sima elten iio da Capitania de MEUo quanto he neste documento, que tambem
Gro 00, por todas 118 mais parles dos sena limites; e se baseão os que pretendem levar ao Grãosendo m ..ralmente impoSlil'el poder-se nella su.tenlnr a
prompta administração da Justiça, nem a sua neeessaria Pará, na alluradc 5° as balizas do territorio
deCesa, em uma Cronloira Uin dilatada; se aca<O so boa· Goyano.
, (:qnllnuu p lo ,\ rnguaya ucimn (. oqui já e:ttremn e
de CuylÚltl. com a de GO)"lu) Mó as
confina a Olo<'c
lU
caberuir muridionnes, e dahl segue pulo alto do
tIlrr ·no tê
mapnam, dunllo desce pelo rio do Pa·
r nA. ,

vesse do estonder ainda pela banda de Leste até n Rio
Grando, ou A ragu ara ; 001 cujo limite con istia toda a
Corça da questão porse julgar o dito rIO uma balizo mais
natn~at, e decisiva; com tndo, cedondo a Corça das soo
bredlla.s con ideraçõos, a unioa que se de,'e cnntemplar
001 utilidade do soniço, c do Estado de Sua Mago.tado,
com? tombem a po.se incontesta v~l, em que se acha a
Cap.tAnia d' Goraz de lodo aqucllo terrilorio até o rio
du Mortes: nonhuma dlll'ida so me o!foreco (conCormando-mo mm a ordem de Sua 1I1agestade de 2 de
~gosto de 174 ,elpedida pelo sen COII.elho UltramarlOO a ambos os Go"prnos) cm quo a mutua dil'isiio das
duo. Capitania' so Caça polo reCorido rio da, Mortes,
deSllo o ponto d sua conOuencia no rio Grando, até a
Cóz do rio Pardo, na Carmo que mois amplamento. O
acha doduzido em o arbilrio proposto pelo Capitão-mór
da conqui_ta João de Godoy Pioto da Silveira, ao Go"eroador o Capitão Genoral dA CApilania do Gnra1. Juão
Mannel de Mello, 010 datl\ do 7 do etombro de 1761, e
domon_trado 00 mappa com ello adjunto.
• E conrormando~me igul\lmente com a. congruencia.
das ralõos, qoe o roferido Governador elpllz em carla
do lã do Setombro do sobrodito anoo ao mou pr~docos
SOr o Coodo do Azamboja; mo cumpre declarar 001
como se mo nilo olT.roco du,-ida Alguma por parte dos
iul ros os do ta Capitl\llia, neID do sor,-iço de Sua Ma·
gosta~e em coo vir nos limile. propostos para filar os
r~ios do. domarcação; .aoles positivamento acc!!der ao
dito prOJeelo oa mAnOlra quo nelle so achilo C1rCulUstonciados os ditos Iimitos.
• E para quo Sua àlagestade Reja .er,-ido dign.r-se
de delerminar osta materia, nA Clrma das suas rones
orden., mandoi passar esto aoto d" .ccessão ao referido
arbitrio, que vai por mim assigoado, o sollndo com O
_inote de miobas armOA. Dado nesla Capital do Villa
Bello no l0 do Abril de tli!.- Lvi: l'into de Sou"a
Coutinho ••

Alem deste documento, em offieio de 25
ele farço de 1771 que dirigio ao C~pit:lo
General de Goyaz, applaudindo as ra ões
por este produzida, e prime-se assim:
, (Pretençllu) Cundadas nno só na posso em quo be
aoha, mas nas lolida! ra.slJu da congrutncia, e proporção,
OUl que '0 e.tribo: não sondo do alguma olilidado ao
bom do sorviço de Sua Magcstade, nelll dos povos, quo
as Capitanins teohão amn extoDsão tão elcossÍ\'a, qoo
sO odo po sa occorror promptamento á sua deCeza e
administração da Justiça dislribnli\'O; seodo corto, que
tlttU Coriio em todo O tempo as coosid.'raçi\r.s, porque a
iIIurr.ioada pnlilira do nnssa CÔrle procurou sempre
roparlir os Goveroos daquoll113 subdivisões,que jolgou
adequadas.•

· '. ~u ca ..do .lIes!, Capit!,l o. confins a romo do Lo.le a
dl\''":'o ~': CapltaDla de A1mas-Geraes, quo se demarca
00 rlbelrao do Arrppondidos, o rio d .. S. Marco., aobo
~p~o ... 66 leguas pelas voltas dos 'aminho•• com 75 qne
ticuo para a p~rl do Cnyabá até as .c.1boceiras rln rio
da.. Mortes, "0 140 loguas do I ngItnde quo podem
tncar a esta CapitaniA, que ha lanlos anoos tem ben 6ciado as conqoistas daquolla parto.
· • ~ela ,'antagem das loogilorles d nma o ontr., CaPltn?1U pelos .pos coofins. e pola prpmpnção da. dislancla. do Sertão qllo lDe~ia rlc tn ViI!a Dóa da Sonbnra
S. Anua, olé aquolla do cnhor Dom .l1'SOS dR Cuyabá
tenho p8r~ mim que fl;p.ra muito cODyonicnto a nmba~
as CapltaDlas, o .uas ropublicas tazerem·so baliza no
palo da demnroaçiio, na Lagoa donde vorto o rio rias
lI~o~,=s. c so cost~a 00 caminho doode cOlllinuará a
dlVl"!,o a rum~ de Norto sobro as mais "orlenl d no o
no TIO Aragul!:ya, que corro no mesmo rumo comJlrehendendo o riO Farto e a mata do gontio Tapuirapé a
campanha do ~oolio QllapindnIo alé- o rio Parahipa~a
o~ coofios da Cnpitania.d0 Pará om lalitude ao contra:
riO, o rumo d.o Sul cootlOuará pela lomba ou chapad.'io
de Campos.L.mpo., c terrõos qou dil'idpm os alluas vortoo.les. do riO Ara"Ua~'n, contra as dos rios Porrudo q ,
Ch.ene, Taql1a~)", Janr;, e Camapuam, donde so acha
umá Cozendo SItuaria para rrol'idonoia do Vodor das
canóas ela nnro"açilo do eommoroio da cidado do >;
l' aulo p'.ra o ~n)'"bá, subinrlo do Allltemby pelo ~i~
P!,rrl.o aCima. Neste rio e .itio reCprirlo, Caz lermo o
d~strlcto do gpotio Cayapó da conqlli.la clesta r.apiIA'
o.'a para dando devem portoncer toda. as vortpntos do
rIO Gra~de, qno mana da' "nrlos das Gerae., Ose pa...a
no cammho ~ue "em do S. l'anl0. para esta. minns pelo
~e.mo estre,ln: como tambem lorlas as verlenles do
riO Granrlo, Arsll"0lL)'a como 6ca dito.
• Do. mesmo Sitio CnmapoalU psra a part.. occidental
alé o r.'o Guachenin o correntes, qne nos domorc;;o oom
~ lnd l as?o l1~spanba, comproheodendo toda n VaoM'
flR ~gentJO !)amguás. ou "er~entes dos rio~ Que S8 se.
pull/lO da parte.rloq.uém do riO Paragoar. ficarão porlonCRndo á Capllallla do Matlo-G,·osso. qne do latitude
abraope vasli .imo sertão incolto para n parlo do rio
MadOlra até o Amazonas, cujo v"O de longitude he o
a.h·o <londe Cerem todas as Iradições dos anligos Pao.
hstas que docantlLvão riqui.sima~ Cormaçõos nas campanhns occup~das do geolio Araé•. e celebres objectos
dos. ~!artYrJO'. quo "m~~m onoiliiio expeotac;;o pellU!
n~bclas que da\'a o Capitoa-mór Barlbolomcu Boeno da
Silva .Anhnogn~ra, 111.111 to da mioha crenç', e afiançada
pela I?""pc.qo';'óada "!Cormaçilo qlle mi! rloo o ~ontio
Curnru qoe COI caph\'o dns barbara., 'orno já deo
conta o 111m. o Elm. Sr Conde de S. Migllel a ·S.13
1I1agestedo, a ver 'e mandava al'origullJ' com Ajuda de
custo d~ sua Roal Fazenda de qne até agora nno houve
r~soluçao, Inlv~z pelo desabooo rle sorem as noticias verificadas por mim.
« Ho .~m du,-ida, que a Capitania de Mallo.GroS'o
fioará m.a.s dilatada que esta rle Goyaz qne comprohende em SI 39 Arrayae Córa a Villa, entre os qoaos I ii são
opul..nto., 0'0 contno O ropublicas que precisão maior
nlensão para a sub,bteocia, o aqnelln tom sómonte a
duo. Vitlas, e ons trel Arrayaos pequenos. ,

As razões do Capitão-General de Goyaz
em ap~io de Godoy merecem tambem ser
conheCIdas, para se apreciar a solidez do"
fundamentos da retractação do administrádor .de Malto·Gro '), e pClr isso aqui a~
consignamos:
• endo esta qapitania de GO)-al baslanle ortensn e
pouco povoada, aanda tem mAior erlpo ãn e muito menos
P01'OS es•• Capitania do Mnllo-Grosso. Uo iodabitAvel
que esto Goyu já ~eria alar~ado as pn.oaçõ. alé o
CIO Grande, .q~~ d.sta ~ 50 Jugua desta Villa para
o,. !oente, 1'0." Ja exlrah,mos oaro nas margOns do rio
1110e e do riO Claro, qllo Cazem barra oelle e aodava
ba.tant gente occnpsda ns laboroÇlio dos 'novo. de5coberto~, para O quo já e tiohs estabeloaido 0010 lo.
teodencla para lL capitação; mas, como sncce,leu ap.
pareCerem alguns diamaotes no ,'pio do rio Claro. ar.
donoo ue MAgeslade que pllllsnsseá oslas minas o EIm.
Coode de Bobadella, qoe, depois do explorarem lodo
squ lIe ter rito rio , o deixou vodado com um d...tacameolo de ~oldado , que ainda boje oe coo ervão em Pilões ;
po r cUJa ~u.a se tornou a recolber a gente e não li.
\'trilo e!felto as Cundações dos Arrayoes
• E ~a Capitaoia de Leste á Oesto ;endo a di,i.iio
pelo RIll·Grande (.",mo a Y. Ex. Ibe pareco), oiio coata
oa ~a longilndo mois qoo 110 legoa, que taolo he
d~ ribeirão do. Arrependidos, por onde se dhide da
Mloa -Gerae', até o R·o-Graode.
• M!a Capitsoia com
ndo a SUll divisão pela margem orlenl~ delle até as raia. das [ndillll de U panb
onde Analisa. conta perto de 300 legoas de Iongilo",e, e de ui a ~orle, que bo por oode e la Capilan'
O!a, e 6100de. Ulnda .-a COnta maior latilude. Em tão
dilatados terri!ori~s he impo ivel que boja rio cootiooado ou orlhlbe'l'3 de mootes que metl~u com igDal.
dade para Pn'Í! de demarcatão.
Y. E~. COn ultar
O'< sana "rln.neJos, acborá que aioda da mesmas cabereir., "'o Rio-Gr8ndealé o C.mapaam SA meHem lar~. camplDlUI pela quaes se haria faz r pr cimmente
divi -o por linbas imaginária. Para melhor obed cer a
Y. Ex., maud i ornr so~ro e.ta malería o Guarda-m'r
n.llb8.lar de GodO! Bueao, q a b filbo do rlDde
....II#"9 u; ....., dP _l'Dbridor qoo Coi. d ta CapitanIa, e
a ob.nnbo J~o de GodO!. r..p.ltão.m r da cooqui,t
do obo, qne o o ODlCO Pauli 18.5 que mai tem froquen! <I.. r.t~ rlüe, ""pilaoeando lar bandeira
• R m 110' Y. Ex. o o pareceres n mappa 'lu'
6vr
dar melbnr coohecimroto d
rrl ri _
,. Ex. I • a boDdad de maDdar eumi r 05 di papoU pc
. o' <r!an'·io'. pua detreminar (I que 111-

r

rm

ra.wanl .•

lJepoi de. :l épocha nunca mai ~e traio
dil diü. enLre Gi>yaz 6 latlo-Gro o ao
meno. por parle do Gi>"crno Colonial mantendo por um Ah'ará 00 Provi ào do Conlho Ultramarino o ajuste feiLo pela du
C pilanias. E o proprio Luiz Pinto exercendo depoi , em 1.799, o lu~ar d ecrelario de
F.s do,nem de a matefla occUPOO- e tendo
li s i}1tere el :i"to que á elle e d8\'e .o
primeIro e mal Imporl.·lOle mappa do BraZII
qoeem 1 7 publicou .Faden em Londre
,aba denominação de GoLumbia Pr '/110, que
rói ah e de todos os que e lhe eguirão.
tudo isto accre ce que lanto o limite
o Aragoa a foi .empre con iderad ,~d!
\ i da dua Ca~llaU1as, que na Descrtpçao
geographica da apitania de JIlalto-Gro., o,
do anno de 1797, que e uppOe obrade Rirdo Franco de Almpid Serra, mui po iti\'amente e diz - que a e-.rtrellla mai
oriental da Capitania de lIlallo-Gro '0 com
a de Goya:., era o rio Grande ou A ragl/aya.
Em i 12, quando o Padre Luiz Antonio
da ilne ousa, celebrado como o primeiro
Chroni-ta de Goyaz, escreveu a sua Me1llt1rias, declarou na noLa nona o eguinle:

mbl'm e e -

r 0_ limitas da Capitania tiverão depoi alteraçücs
e 00 preseote .ão: ao Oeste da parte de Cu rabá. o Rio
Grande (Ar09""ya); ao Norte, S. Joiío das dua narras;
ao Sul o Rio Grande (Poraná) da estrada de . Paulo;
pela r.arte do Desemboque a Pal...tiaa. erras do Ca tanbo ~ da Parida; pelo Leste Arrependidos; n<Ío uoáo
Tim.l rI.marcado. da parI. do rio das Mor"', em que
fi_deia um vasto serlã., até o rio Negro, nem da parte
de Les,neste que tem da mesma orte om graude t rreno de. povoado (o ..paço enlr. o ró: do Para'lahyba. o
rio Pordo) .•

Em 1818, egundo a AI emorif/ ~obre a
-r;iagem do porlo de Santo a cidade de
GlIyabá, escripla pelo Sargenlo-mór Engonheiro Luiz de rlineourL, publicada em
1 30, aJinha do Araguaya bo reconhecida
romo a divisoria entre as dua Provincia.
Ora, este Engenheiro llua, não Jloueo
oeclIpou- e com a ProvlDcia de MattoGro"o, he uma authoridade que nào se
pMe menosprezar.
Eis uas expres ões :
r O ri•• Arugllaya dÍl'ide a Pro"ineia de Goya. do de
Malto-Grosso. do Sul ao Norte, el ,
I O ;eu porlo da parte de Cu)'abá, he mais de.afogado, que o da parte de Go)'a.: os olhos estendem·se por
esLe rio em long" e.pnço, tanto para cima como para
bailo do porlo; as margens aão pouco al19s: e o an'oredo be nurto: abunda em peixes, e as aguas são

boo.s.

• Da parte de Curabá, he muito bom loeal para M'eato dé uma povoação, que aerill assás interessante
parA ~~1l1 Provincia; e Og seus habitac lcs poderião em
pOUo.05 anuos ficar abastadus, uma "e. que se dedica.sem á a~ricultura: o rio he o que dá melhor, mais
,'url1 c IlInpa na"ejl'ação de quantos eommunicão esta
Pro"incia eom a Cidade do Pará; he nnvegavel para
embarcações de m.ior porte do que ns oauôll5 de
l!'Uerr ,eom grandes voltas, e COlO 14 0 para t 50 de
rurs • desde o sitio, em que toca a e.trada de Cnrobá.•
• ' O annos de 1823 á 1,826 o Brigadeiro
R. .T, da Cunha Mattos no ,Seu Resumo geogrnpllico da Prol incia de Goya:, lambem
dá o rio Araguaya como fronleira occidental com l\lalto-Grosso, conforme mai
adiante se verá,

•

Apenas, em todo este espaço que decorre
de 1i71 fi I8í8, Ilola-'e o Jlfappa da Gapitama de Goya.z, llue em 1,816 remetteu para
POl'lugal o Capll<io-General Fernando De1~ado Freire ele Castilho, estabelecendo os
limite desta Pro\ ineia, segundo o projecto
tio Conde dos Arco~, e dando sómente o
Araf,waya como limite com Malta-Grosso,
da fóz do rio das Mortes para baixo; e em
1 37. o Presidente Luiz Gonzaga de Camargo F1eury. em omcio ao Mini'terio do rmperi de 16 de Julho do mesmo anno, declarando quaes erão os limites á que e ta
Prov;ncia se achava com direiLo, exprimee no eguinles lermos:
• Pdo NllScenle divide-se de 'lina -Geraes pela serra
de anta Macia. Terras Vermelbas, Lonrenço Castanho,
Arr.pendidos, Andrequicé, e pelo Espigão, que di.ide
as alfua até O Ribeirão dp Jacaré, e por esle abailo
alé o Paranah)'bo .. pelo Sul, o mesmo l'aranab)'ba aLé
• borra no Corumbá 1 e por este abaixo olé onde já
com o nome de Parana recebe pelo lado direito o riO
Pardo, em que sobem as canoM pnra o Cu 'abá, rio
Pardo acima até a barra do Rio Vermelbo, eole acima
até su uILima origem, conlinuando a dh'ioiio ae Poenle
I'0r uma lomba, ou cbaplldiío de Campos-Limpos alé
a cabeceira do rio dllB Morte, em uma lagoa, e
pelo rio das 1Ilortes alé sua barra 00 rio Grande 00
Angua)'a, seguindo ao Noru, o Araguaya até sua
conOueueia no Tocaotins, e este acima até a cachoeira
de anto Antonio, lnmando a dh'is1ie de limites pela
tOrdilheira que e tá na margem oriental do Tocanlio
lUé o Doro, a Tagualinga, ,Domingos, e Santa Maria;
que he lê onde comecei a dC!cripção de limite ao 'asrente.•

E t:>nto Goyaz reconhecia e,te direito, e
pos:e de i\lalto-Gro o que elevando á cathegoria de Parochia a Capella de :.\, . da
Dôre do rio Verde por Lpi n. 6-de 5 de
o to de 1 ~ ,delermlOa-lhe no art. 3 o
eguintes limite :
• enir' de limites á nova rrego zia, o Rio V .de
além do Tuno de;de as snes primeiras vertentes, alé
tl.
00 rio dos Boi•• e por este abailo até coonoir
00 Paranabyba. e por e t abailo aLé á sua ronnu D. no rio I'ardo; e por e til acima até.. U ' primei. ! v rleote no E'pig50 lOC!tre, O dhhi por oma
Iinta
ta llté' prim.ra v rI nt do rio t'rande,caira do Aragu.1a, quI' '"ft dt diri.o com G Prorin·
na d. 1I0·Grouo ••

fo,.

por mil. Ill·.I,

Latilud e Lúll Ilud - furão úb5 r-I Lima ao Pará de l ' a 1 .u, por [r.
pelo. tronomo de ua
e tade Francisco de
telnau.
rda.
cõr encar- 26.-ltinerariQ da 'iagem da Corte á
Fr Dci o Jo ' de
nada mo t o limite- de Porto.
tilla de Miranda, Protincia de lalloH:o de Janeiro 1 1 mon ripto,perten· Gro
por Luiz oare ie as.
cente ao r. .1. d lello 1I0ra l.
'li .-Historla da Republica lesuitioo do
Trab lho lIUIi imporWl ,elpr. JaIIlote feito para Paraguay, etc. pelo Conego João Pedr
a
la' tro do ReiDO Tb DIU
atooio Yillanof Por· Ga·.
tOlll!.
• -Memona da nova naregação do n'o
. í.- ppa do terreno percorrido pelo AriMs. até a cidade de antarem E todo
C Y. Bo i. n na (llora
da Pro\'incia do Grao·Pará (anon mo).
do llo roo o em 1 2 ,anne.ro á "ia em
~. -Roteiru corographico da viagem
do me mo Bo i).
que se r:ostuma (a::er do Forte do Principe
25.-M ppa da b cia do Prata or ani- da Beira á Villa Belia, capital de Maltoado, agundo o r ultado da e'xpedicão GrosSQ em 17 1 (anon m~.
commandada porTh. 1. Pa e no anno "de 30.-Comprndio h.storico chrono/(lgicu
1 3 a 56.
da noticia de Cuyabá, desde o priflcipi
.
.
.
do afino de 177 até o fim de 1! 17, por
Alem do maleml obre modo Importante Joaquimda Co ta equeira.
'I~anto.~ .part que e trema. com á ~epu3L-Jl/emorias chrunologica. da Capitab.lJca \ I tnh. ,.do Re/atoru)s da Pre Iden- ?lia de Malto-Gro o etc. por Felippe Jo é
CI:!: da Provmcla, .clJn ultamo a obras se· .'ogueira Coelbo.
gUtnt :
32.-Soticia hi toriGa, geographica e e.l: o--?rece noticia que dá o Capitão An- tal1stica da Republica .do. Paraguc:y, pelo
[onlO Pires de Campu, do gentio barbaro Dr. Pedro Torqualo Xavier de Bnlo.
\'3.

que ha na derrota da 'l:iagem das millas de
33.-ltinerario da viagem lerrestre da ci'uyabá, e seu reCOllcat:o, etc.
dade de antoslIa Provincia de . Paulo á
uyabá, feila pelo En"enheiro
[a'or e
po5ba da ne&coberta d la Profincia até 20 de Capitão Bachareis Jo é de Miranda da i1l"a
u ~ d('
....aIO ui. 3.

Rei

e Joaquim da Gama Lobod'Eça.

3'J,.-Diario da viagem do Porto do latahy a villa de Miranda, comprehendendo
os rio Tibagy, Parallápanema. Parallá
amambaia lt'Ínheima, e Brilhanle,1:aradouro do ioac, ele. por Epiphanio Can-

dido de ')uza Pitanga.

35.-Exploração da. Provincia deMallll'
Gr1mo, por Rodolpho ·Waheneldt.
. 36.-,iberturadu communicação commerclal entre o dislricto de Cuyabá e a cidade
do Pará por meio da naregação dos rio,
A1'inos e Tapajó::, emprehendida em Selembro de 18t~ e reali ada em 18t3,por liguei

João de Ca IroeAnlonioTbomazdaFrança.
37. - f';age pintoresco por los rios Paraná, Paraguay, San Lorenzo, Cuyabá, y el

Arinos tribr~tarto dei gran rio Á1Ilasona
con la descripcion de la Provinciade Matto~
Grosso, etc. por el Cavo Barlholomé Bo i.
38.-J/otla-Gros~0por Curity1)a,e Tib(Jgy. ltinera1'io que (e:: ao baixo Paraguay,

fanoel Joaquim Pinlo Paeea.
39.-Dissertação obre o actual gove/'Ilo
do Paraguay, etc. pelo Dr, Antonio Corrêa.
do Couto.
W.-Viag~m á gruta 1as Onças, por Alexandre Rodfl~ues FerreIra.
41.-Descnpção da gruta dI) Illferno,
(eita em Cuyabá (Idem).
!&. -ltillerario de.de o rio A mguoY'l ou
Grande até á cidade de ofalto-Grosso, pelo

Brigadeiro R. J. da Cunha ~Ialto •. (He o
II. 56 do eu Itinerario).
43.-Rateiro da cidade de Cuyabá até
Paulo pela (azenda de Call1apuam, pel~

mesmo Cunha falto (He o n. 57 do eu

Itinerario) .
M.-Diario da demarcacão da terceira
Partida, n qual teve principio em o dia, ii
de V01:embro de 1753 (no tomo 7 daColleccão
de n~ticias para a.hi tOlia e geugraphia aa
açoes !tramarma).
Limit~.-O lerrilorio

que e denomina

Pr.ollWWl de 1JIallo Grus o,he a sim impropnamente de ignado;poi he antes urna im~en

a re~ião cC?m .espaço suilieiente para
a sei ProvJnclas regulares.
Ellae tá no mesmo caso das 1'1'0\ ineia lo
Am~zonas, Grão·Pará Goyaz,l\finas·Gerae ,
Bahla, . Paulo etc., cUJos territorios necessitão ser reorgani ados de forma lal que
ejão para oImperio, no futuro uma garautia da unidade nacional.
Os limites naeionaes desta Pro\inr,i:l. já
e achão de eripLos e traçados nos artigo
das Provincias do Amazona ,do Grão-Pará
Goyaz, liDa ·Gerae, . Paulo, e Paraná, á
que additaremos mai alguma oll'ideraçõe ju t~6cando-o , Iratando do hi lorico
da organl ação do presente territorio.
Pelo que respeita ao internacionae I remellemo·no ao que expu emo no artigo
do mappa n.II,onde e tão notados os limite
do lmperio com a Republica da Bolivia,
do Paraguay.
. !.le conformidade com e e limite a PI1lçãO a tronomica da Provincia de l\fattoGro o he a eguiDte:
latitude he au traI, e encerra o territorio entre 7· 30' e 2qO JO·.
A longitude occidental compr hende o
meridiano de o 25' e 2:. .
A ua maior di. Laneia do 'ort ã uI he
de 3321e~a' de de á foz do rio Fre co na
margem direita d rio Xin li à mar~em equerd. do ribeirão J urey que e lao no
rio Paraná . e de Le t~ óe_le 26~ legu
de de foz do rio d
orte na margem e querda do rio Araguava á margem direi!
do rio ladeira.
.
Pode- e calcular em mille ua o immeno littoral11u\i I d ~la Provinci .
Confina ao •'orte com a Proyincia d
mazona pelo Ihall.l' 9 do rio
iparanã
ou lI"achado do mar que d
no !\ladeira dorio "rugualã ou rego tu que t z
barra uo rio TaI!3j"z. a ordillieira eral'
c m a do r o-Par pelo Iha/teeg do rio
d
z Ba
ou de .• ano J. que
laDç.a no me~mo Tapajóz e do rio Cara. e
FI' • o afluente do 'n', do rio '{uiqu . que d mboc no. ra ya pro. mo
ã cachoeira de ~. 1'1. e onde'come o o~ J di
ad
c
a e

CIOCO

r

GOYaz pelo tha/weg do rio • puré ou do
Peíxe, que de emboca n mar em direita do
rio Paranahyba, e a serra de . arilia.
Ao ui côm a repnbli do Para uay pelo
lhalweg do rio Apa afluente do rio Para/lua e do rio I uatimv, afluente do rio
Paràná, conforme o projecto de Tratado
do anno de 1 56, ou pelo thuhceg do rio ou
ribeirão 19urey, como parece mai natural,
e de ignava o Tratado de ia de Janeiro de
1750.
Le te com a me. m Prll\ incia de yaz
pelo Iha/tlJfg do rio Araauaya, de de as ua
nascenles alé a fóz do rio quiqny, abaixo
da cacboeira de . 1\131 ia e onde come lia
as erras do Indio Gradaú; com a Pro"incia de tina Gerae pelo Ihalweg do rio
P-aranabyba desde a fóz do rio Apuré até a
confiuencia com o Rio Grande ou Paraná e
com a Provincia de . Paulo e do Paranâ,
pelo Iha/weg do rio Atemby ou Paraná.
Com . Paulo de de a confiuencia do Rio
Paranabyba com o Rio Grand até a fõz do
Paranápanema; e com a do Paraná desde a
fóz do ultimo rio até a rande cachoeira ou
alto de Guayrá ou etequeda.
A Oe.le com 'I Pro\ incia do Amazonas
pelo Iha/weg do rio Madeira de de a uaconfiuencia com o rio l\1amol'é na latilude d
10· ~O' alé a fóz do rio Gyparaná; com a
Republica da Bolivia pelo Ifta/1lJeg dos rio
lamoré, e Guapol'é até a fóz do rio erde,
e por e3te acima alé as suas verlente e por
linba recta aos morros dos Quatro Irmão ,
Boa Vista, procurando o extremo uI da
Corixa Grande, seguindo pelo meio das lagoa Uberaba, Guahyba e IIfandioré, e demandando por oulra linba recta a lagoa de
Ayolas ou rle Caceres, e na mesma direcção
para o Sul até a lagoa denominada Babia
Negra; e seguindo pelo tftalweg do rio Paral!uay até a fóz do rio Apa.
Esta ultima parte,desde a Bahia .legra até
o rio ou ribeirão Galbaú, ainda não eslá assentada~ por qllanto o territorio fronteiro he
disputaao p lo Paraguay, Bolivia e Confederação Argenlina.
Pelo que respe;la aos limites com a Provincia de Goyaz, além do que fica notado no
artigo relativo á essa Provincia, registramo aqui o Parecer da. Com missão de Estatistica da Camara dos Deputados de 20 de
Julho de 18M, cujo principal fundamento
he o do) A ltto de 1771, o equilibrio no territorio das duas Provincias conflOa.ntes; fundamento hoje inallendivel, e sem influencia
na delimitação de territorios tão vastos
como os das mp.smas Provincias, por isso
que não resulta utilidade alguma.
• A Commissão de Estatistica, a quem forão presentes dous l'rojectos de limites entre as Provincias de
Gol·a. e dc Malto Grosso, O primeiro estabelecendo di·
.isa pelo rio das Morles c por uma linha tirada de .uas
cabeceiras alé as do Taquary, por este, Cotim c Cama·
puam, e atravessando o varadouro do mesmo nome, pelo
rio Pardo até o Paraná; e o segundo pelo Rio Grande
cbamado Araguaya, desde a extremidade Nnrte da Ilha
de S. Anna até a confiuenoia do rio Jalobá, por este
e pelo Dacuy até soa fóz no rio I'uranabyba, passando a
.~
I

exa.minar os documenlOs que encontrtJu na respecthra
pasta, vem oxpor á Camara dos Srs. Dcputados o seu
parecer.
a Consta da Provis.o do Conselho Ultramarino de 2
de Agosto de t 7~ que enlre as Capitanias de Goyaz e
de Malto Grosso não se demarcarão limites, seado nella
recommondado alls respectivos Gorernadores que informassem com seus pareceres por onde mais commoda e
oalura\mente se deveria fazer a divisão; em "irtude do
que D. Marcos de Norouha, primeiro Govcrnador de
Goyaz, opinou cm 12 dc Janeiro de 1750 pelo modo
contido no prim"iro Projocto, e em 25 de Março de 1771
o de MaHo Grosso declarou que accedia ás pretenções
daqudla Capilania por julga-Ias fundadas oão só na
posso cm quc sc achava omo oas solidas razões de
congruencia e proporção cm que se eslriboya i e enviou
om ouLo de acccs.uo com dltta do 1.. de Abril.
a Não consta porém que esse COD1'o~io fosse approvado pelo Govoroo da Melropole, lic.ndo a qacslão indecisa. Elia "orsa sobre um vasto sertão dcshabilado á
e.cepção da V,lIa dc . Aooa, Íi 200 Icguas de Curabá,
aa margem dircita do riu J'arallab)'ba, que oão póde
aer conte.tada á Proviocia de Goya.: e no eotend.c da
Commíssão não Lcria importancia •.Igoma se não fosso
recommondada por conSIderações de outra ordem.
, Não con"ém, 00 cooooilO da Commissão, que cootiono por mais lempo esse estado de indecisão, de do.idas e dc scrias contestações.
• Os conflicLos que dahi oascem, a I'1lcillaçao qn~ rcsulta para a a,lministraçao da Jostiça são males, que
com a fixação dos limites poderão ser remo ridos.
chio posto, obserra a Commisslio qoe a Provincia
de Go)'az, collocad. no cenlro dos sertões do ParÍi, Ma·
ranbãn, Piaoby, Babia, Minas Geraos, ctc., . Paolo, e
I11atlo Grosso, repre'enta nos mappas geograpbicos

uma 8uperficie esLreita, mas tão eltcosa que, eoteslaodo com a Provincia mais septeotriooal do Imperio,
vai coofinar ao Sol oom a de S. Paulo. Esta simples
vista domoostra que l se para os babitantes do Norta O
Aragoaya e o Tocantms .ervem de escoadouro aos preduetos de soa lavoora para os babitantc do 010 caminho eltá nas ogo... do Paraoá e do Paragoa!, 00,
mais precisameote, no Taquary, onde faz barra O Cozillt, distante da Capilal meuos de 80 leguas.
c Portanto ba a barra do Cotim um pooto de immeosa
vantagem para oa municipios do Sul, cujos porlos
actualmeate são o de Saotos 4 ~oo logoas e o desta
Côrte ii !IO; sem prejuízo para a Provincia de Matln
Gro o, qno dcpois da nuegação do Paraguay llU por
te rio qnasi todo o scu commercio.
c AcarOlCe ontra consider ção, e he o anxilio qne a
Provincia de GOl'az puderá prCJtar á defe.o da Troo·
teira por aqnelle lado do Imperio desde que 'Ull adml·
l1isluçilo estcader-ie ii barra do Coxim.
• Finalmeate, emquanto quo o primeiro Projecto ofrerece di Ílão nalu.ral por uma serio do rio maÍl 011
meoos caudalosol e todos conhecido O até e.plorado •
o segundo, além de eorolrer e.bnlho á Proviocia de
Go)"U, propõe por limites o Baeuhy O o Jatobà, cuja
exutooClU oão está de,idamenle verificada.
c Eolendendo~ porém, a Camali
quo ontre &J 0&beeeiras do rio ou Morlel deI o er de1ermm.da a que
irer approximadameoto eqnidiltante dlU Gapitaea dlU
d1lAl Provlocia.a, bc de parecer que 10 adoplo o aeguinle
loh tiluli.o;
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8 nos! o f mo 08 e ptoradore cobrirão
com um uliario de lagrima e de angue,
lodo o imm n. o territorio que ouapamos.
Lançando uma vi ta retrospectiva obre o
usado ima ínemo a l)rovíncia de Matta
1'0880 COm Q
U
popuJ çõe indígena

Di . - lu iciaria.-He e ta a. PeonDci
m . remo que lemo ao ccidente _e
nãoob tante depende no Iudicial da Relaçao
do Rio de Janeiro. Tal he o horror que no
in.pira di\i o de terri rio- em que o
e tranha anomar e mantem.
.
,\ Peo\;neia conl lrez omarcas, cUJo
li~ile e.· o m no o mappa nas. cireumslaneias da oul d me-ma espacle no lmperio.
.
L o que oblivermo o e ciareclmentos
que ne
i~",!o, repararemo
faltas que
rorem po l\'e15. .
.
o Iilue por I só uma DlOce e.

stpttntrionaes ali o anJlo de 1i65: Limite'
do S O11e e qu 'tão de limitl' .
9.- Mtmor' obre o limites do Bra:::il
com a Guyafla Pra"c ~a conformeo entido
e.xlJcto do art. . do Tratado de truht,
pelo Dr. J quim Caetano da i1\"a (Reri ta
do Instituto historico, ele. to. 13).
tO. O Oyapock e o Amazonas, pelo me •
mo Dr. J. Caetano da i1ra(em Prance::).
11.- Limites com a Guyana Praneca.
Prolocollo obre a re pecti\'a negociação em
1856 (annno ao Relalorio do lini leria
do •'egocios Eslrangeiros de i 57).
Representa~a o BrariI o fina.w Vi coade do Cruguer
e a França 1r. fi is ::Ie Buten<a\.

12.- ola nbre a negociação pendente
para e fa.:er l'ffectit'o o Tratado de limites
do Imperio do Bra::il com a Guyana France::a, pelo Con lheiro Anlonio de Menezes
I pp u.xxn.
V concelIos de Drnmmond (na oTogTaphia do BT"::il, do Dr .1\le1l0 1\loraes, lo. 1).
13.- Deducção dos Direito do Brazil á
PROVI, 'elA DE PU' O~lA.
propriedade e possedaactuallinha dafronteira do orte do Imperio do Bra:il, pelo
Conselheiro Anlonio de Menezes VasconOs maLeriae a que no soccorremos para ceBo de Drummond (!dem, lo. 2).
o ma{>pa de le lerri lorio, são em parLe o d~
14.-Gompendio 1Ii torico do occorrido
Pro\'lncia do Grão-Pará, e outro que aqUi na demarcaçãu dos limites pelo lado da
regi tramo :
Guyana pelo Con elheiro IanoelJosé laria
l.0-Cartadacostada Gayana Portugueza da Costa e á(!dem to. 2).
e Franceza de de o forte de 1\1acap~ até
15.- Gorographia Brazilica, pelo Padre
r.ayena, formada por ordr.m do Governador 1\1anoel Arres do Casal. art. Guyana.
e Capilão G neral do Eslado do Pará no
16.- Golonisação da Guyalla France::a.
anno de 1 O por Anlonio Pinto de i- Publicação da uciedade de Estudos, fundaqueira (lithographia do Archivo Militar). da e dirigida por Mr. Julio Chevalier.
2.0- Carta de parle do porto de 1\lacapá Extraclos de aulhores e Yi3janles que espor ordem do lIlm. e E:li:m. r. D, Francisco creverão sobre a Guyana 3companhados
de ouza Coulinho; por Pedro Alexandrino do calalogo biblio~raphico ':la Guyana, por
Pinlo de ouza, Tenenle Coronel de Enge- Viciar 'ouvion, ecrelario da . ociedade
nheiros : 1 00 (copia do Archivo !IIilitar). de Estudos, etc. Pariz, i8!J,7.
esta Carta vem as seguintes observações:
17 .-Idéa do quehe a villa de S. José de
!IIacapá,
dada ao fllm. e E:vm. Sr. De:t. Ro• Na mnrgem austral do Oyapock defronte do forte
. Luiz, e no primeiro brsço do riO Cas ipuré li esquerd~ drigo de Sou:a da Silva Pontes, Prp. idenle
vão notado UUl deslncamentos Portuguezes, que ahl da Provincia do Grão-Pará, pelo Tenente
hou 'e. Parecilo conveniente aota-Io pnra le lornarem Coronel de Al'lilharia AnLonio Ladisláu
a eltabelecer, quando poder ter lugar esln pro,-ideneia.
• A linha iIIuminada de eacarando foi ezlrabida de 10nteiro Baena, mandado em commi são á
urna Corta qna não declara quem levantou-a, ou for· mesma Villa pelo diLo Sr. Presidente em
mau, noln porém qua o terreno omprel.enrlido entre o 18i2 (1llanuscriplo).
mar, e a dita linha foi erominarla e recoaheeido.
18.-Irlformacão sobre as valias da villa
• As sondas desde Maeapá alé o rio Oyapoek "ão notadas com numerOS que iadicão braçOJ' maritimllJl, e as de S. José de M ácapá, dada eLe., pelo mesdo Oyapock eté o rio ~(acuriá com numeros que ind;eão mo Baena em 1842 (manuscripto).
pilo francezes.
19 -Brfve des,;ripção da villa de 1JIa:ta• Os Franeeze. oceupeviio o lerreno nolado pela liaha
amarella, e durante a sua Revolução forão evacuados gão, e parecer so~re o aningal da sua enpor ordem do Elm. D. Frencisco de Souza Coutinbo •• trada, dada, ele., pelo mesmo Baena em
184.2 (manuscripto).
20.-Informayão sobre a villa de S. Antonio de GU7'upa, dada eLe., pelo mesmo
Baena em 1!W! (manuscripto).
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Com qaanto a "illa de Gurnpá esteja situada na
margem direita do Amazonas l estão sob sua dependea·
cia territorios do lado esqueroo, e sobre e tes tambem
Daena apreseata muitos esclarecimentos.

2{ .-AIantlscriptu sobTeos limites do BriLzil, oITerecido ao Instituto historico e geographico Urazileiro, por S. 1\1. o Imperador
(Revi,ta doIrI tituto historico, ele. to. 24-).
Limites e orga11isação do territorio.- TO
anno de 1853, depois que se le\'ou a eITeilo
a idéa de abrir a navegação do rio Amazonas ás nações ribeirinhas, idéa precursora
da abertura des a navegação á todas as nações do Mundo; entendemos que uma das
primeiras necessidades era o olharmos com
o mais seria interesse para o terriLorio septentrional que possuimos banhado pelo
Amazonas, lerreno importanle pela magnifica po ição que occupa, de que o ponto
mais notavel he por sem dUVIda o da cidade de Macapá seja em relação ao commercio, seja aos futuro deslinos do nos o
Paiz.
abemos quaes os erros que commetleu
Marlim AITonso de ouza quando deixou de
occupar a margem esquerda do rio da Prata
em 1531, e o erro mai palmar de de prezar a bahia do Rio de Janeiro, onde recebeu dos naturaes lão espontaneo e benevalo agazalbo, para e labelecer-se em ., icenle porque já havia ali um começo de
colonia.
Tambem não nos he de conhecido outro
erro que commeUemo no principio da
nossa emancipação politica, o acrificio que
se fez da Capilania do Rio egro ás ambiçôe da Junta Pro\·i oria de Belem ; sacri·
fiei o que além de outros inconvenientes,
Irou ·no o confiiclo de 1 403 com a GrãBretanha, por causa da mi eão do PirAra,
neutrali ando· e um lerrilorio inconlesla"elmenle no so' conf1icto que por certo
não teria exi tido, e no Rio- Tearo houve e um governo que por certo olharia com
mai zelo para o lerrritorio do Rio-Branco,
como nunca o fez, nem poderia fazer o do
Grãl'-Pará.
te molivo lambem actuão no territorio á margem e querda do Amazona, e que,
emquanlo não fór de ligado da Pronncia
do Grão-Par'cl, não terá a vida crue preci a
ler, e que demandão os mlere e do Imperio.
e lotida '\'aidade dos Capilães-Generae
foi empre um. embaraço para a eleva. o
daquelle rritono em Ipilania; pai e o
houvera -ido. o Tratado de Ire ht, a im
como os de Vienna e de Pari não eriã
para nó uma inutilidade.
mpre que lanç \'a~o o olho para
aquelle I do do Impeno] quando e ludà\"amo a
Carta. não pooiamo comprehender a razão do abandono de tão importante
an "eIlS o tão ma.nife-·
territorio. cui
nd
m n ideração a po irão. e
o r urs que em i concentra espê ial·
men o arti
go mela tica.

'c te projecto que fizemos acompanhar
da re. peeti va Carta, demo ao terr'i lo rio o
nome de OYllpockja que a alguma pe õa
lla.vendo decorrido quinze almo depoi
pareceu inconvenienle t ndo em mira a de olferecido o no o projecll parece que
pret~nções da Fran~a ao dominio completo a razõe de tlX lemporaneidade de incondo rIO Oyapock, não oh lanle o no o di- veoiencia de"em ter enfraquecido enào
reito á sua. margem di rei la
ce ado;lantomai qnantoa cidade de Belém
Achaudo ra oavel a. objecção, tanlo mai deve e tal' hoje mai' egllra e tl'anquilla
quanlo a denominação de 'la Provincia de- ácerca de eu fuluro, que não pode dei 'ar
H~ra
er a de Ama::onas, nome que em de ser brilhanle cumprindo er agor mai
grande fundamento foi dado á antiga Capi- gene 1'0 a ácerca de terrilorio que rcclamão
tania do Rio-Negro' entendemo que de- do paiz altenção Imi cuidada.
"eriamo procurar uma denominação que
O Mini Iro da Iarinlu de então o Consali fizesse ao terrilorio que não nos he di - elheiro Jo é !aria da ilva Paranhos, nPUl.'ldo.
carregou do de empenho daquella Commi He por isso que hoje de ignamo e se ter- ão ao Commandan te da Di I'l ào T ,wal do
ritorio pelo titulo de-Pill ouia i afim de orle,que-na epocha er a oactual on-elheie honrar a memoria do seu de cobridor, o 1'0 Joaquim tanoel de Oliveira I!igueil'ndo,
celebrado navegante hespanhol Vicenle que plenamente satisfez a vista do 0fanes Pin on, um do mais inlrepido verno.
companheiros de Colombo, Commandante
Apre entou um interes ante e lumino o
d "eleira caravella Nijia. Preferimos e ta relatorio, acompanhado de dilTerente mapdenominacão á de Cabo do Tarte, da an- pas e planta, de muito merecimento; de que
tiga Capitânia de B nto l\Iaciel Parente, ou lllfe!izmente nenhum uso se fez, Desse trad Guyana Portuguera ou 81·ozileira. como balho colhemos alguns dados para a ju lifipretendiào Ayre do Casal e outr~s.
cação do nosso projecto; que sujeilamos ao
1\['} a noticia deste projecto abalou muito
e ludo de todo o paiz, já que fOra do Par0- e pi ritos na cidade de Delém, callilal da
lamento, não podemos ali advogar a opporl'ronncia do Grão-ParA, que lobrigarão tunidade e com'eniencia dessa medida,
ne a creação, uma diminuição de interesses e de imporlancia para a cidade que se
A posição astronomica deste terrilorio
julga a rainha do Amazonas, no momento he a seguintll:
em que a navegação do rio se ia fazer á vaLatitude boreal 4,0 8', e au trai 2° 40'.
por p.or meio da creação de uma forte ComA longitude toda occidental comprehenpanhia.
de o espaço entre 6e 15' e 15° 40"
O correspondente do Correio Men'1t1til
A sua maior distancia de orte a Sul he
daqueltacidade em carla de 16 de etembro de 90 leguas desd~ as na cente do rio Gude i853, impressa no n. 28'~ dI) mesmo rupatuba na serra Tumucuraque à marjornal, dêo logo uma idéa des e de gosto, gem esquerda do rio Amazonas, pouco
expressando-se por e la fórma:
abaixo da fóz do rio Tapajóz; e de Leste á
• r>iIo obslnnte, cu sempre qnizara que o Goveroo Oesle 170 leguas do Cabo do orle na ilha
aules da elparier,çia dos cspelhos ostorios no. mandasse de l\1arácá à margem esquerda do rio NhaatgDns boa. l'8pores a Iropa, cm vez de deuar-no••ó- mundá. Calculamos a sua superficie em 8 a
meote entregues Íl merel! da Di"ioa Provideaeia, e cui·
dar na Provioeia Oyapockia, qoe he por em quanta oma 9.000 legua quadradas.
.Itra,'agancia, se he qlle não conveoha ceder antes pOr
Confina ao Norte com as Guyanas Inbem o qoe talvez Dão pozsamos denegar II rorça. »
gleza, Hollandeza e Franceza pelo cubalão
lUas o 1>esal' se manife tou com dupla da serra Tumucuraque, e tlullweg do rio
força na As embléa Legislatira da Pro"lfi- Oyapock ou de Vicente Pinson, ou Pinçon i
cia como se vê da carla que no L° de No- ao ui com a Provincia do Grão-Pará pelo
"embro de 1 53 dirigio o corre pondenle thalweg do rio Amazona, e canal auslral
do Jornal do Commercio, impressa no da fóz do mesmo rio e r,om as ilha que lhe
n, 32'l da referida folha, e que lambem aqui ficarem sob sua dependencia; á Leste com o
OceanoAllanlico: e a Oeste com a Provincia
regis lramos :
do Amazo03s pelo Ihalweg do rio 'hamundá
• Ainda tralarei de oulra qu .tão que tem lodall re· pela fózoccidental do mesmo rio. O lilloral
I"t"o com esta no"egaçãu la elo Ama,ona.).
maritimo comprehendendo Odas ilha, ex.
, Lembrado eslara de um projecto que roi apresend
I
fi
todo ClSte anno na As embléa GerallUSib'llado por trinta ce e a e enla egua i e o uvial mais de
e tantos Deputados, "'<UO' 01 dr la Prouillcia, no qual trezentas, não conlemplando os rios de in-c propõe a necessidade e conveniencia da creal;'io ferior importaocia.
de uma 1Ioua Prouincia na Comarca de llfacapá, desde E
.. d
b
I
esla \'il1a até Obido., i. to he, naquella parle do 1mte lerrl~orlo e co erto la mai de trez
perio Íl que outr'oca os g ograpbo cbamarão Cuyana eculos,ainda hoje se acha qua 'i que abandoPortuyn"a. e que hoje cum toda a propriedade pode- nado A nal'.;\o que o cllnlTui tou não Ih d
r~mo' cooliouar a chamar Guya ... 11ra,i/<I<a, roi. bem.
.
~
;1
e eu
, E-,e projcclO quc ml'receu a geral drsapprocaçao lodo Oapreço a qlle elle lrnbajti ,c.:>mo suc.
dos habilnnl de la Provincia, roi 11m "<rdod.iro car- cedeu com outro pontos do Drazil mai aforo
,.1 dirigida ao palrioti mo dos I'araen.e" e levantado tunado .
da arena pcla A embl a L-gislath Provincial, cnja
r, 1'0 ta lã ,-ai cm bre, 01'1' recer na oeio d. Repr.Parece que na di tribuição em doze Ca'cnta~ão 'adonal, demon Irando a tzl<mporllR<idad<, a yitanta da terra de anl Cruz que fez D.
,nconreniencia,
a impro{tcuidad< de uma tal 01 dida,
A moção r ilu para te 601 roi IInanllll<mtn'e8ppro- oão lU, coube á João de Barro amai ep"ada, c se eu ther., a honra de ler a ento eDtre o tentrional, e como não temos pre enle a inLag! ladores
da Pro"iD
iD,ajudaria
á e 1~'lDagi r otal legradp. sua doal'ão, não bemo os Iimiles
proJeelo,
"olando
pela represenl
~ão; ma. /"...a d< me
~
for~ar para q"t lambcm ao Gu'-eroo se lembra ea que lhe forão traçado . l ' . a doaçilo devera
1Iru• •Jad< palpil"n"
inflanl..ta de cr ar 00 villo de e tal' comprehendido e te lerrilorio, por i so
111 capa orna alraodega Glinl d d ta C pilai. lotando quea ne panll nunra recusou-o a Portu I.
M me mo lempo a Iib 'rdade da pHmi . du comm reio
d traosilo pelo AmOlona-,
A primeira ex:pedi~ão com de li no a co• fie qll L'in oiro igua " c por taolo appellam loni a~lI.o do territol'lo doado foi ter á Ilha
I ara o tempo, aGm d~ na iorurmar qoem ,ooce, a pILon-asstí, bOJO e do Iaranhão, m que
r~lão se ocapricho.
• Lre a oc,' , id d.' da rr ç'o de la Alrandega ante te'e differente denominaçõe3i depoi
'11, qner oe 1I'.,..le a id
do ....mm rrla d~ lran ilo, de um lremendo naufragio, a que se eguio
quer
permila a Ii're Da • 8~·'J,alua~ar-rue-bl'i m outro em o.o'·a. expedir. o, tão infructuo a
u tra seOCC4!ião,
como a pnmelra.
ndo e la- doações caducallo, a CorOa
enc:l.freBou- e de conqui lar e colon' ar o
t rritOrlO cpt nlrion I d me ma terra de
anta TU: "ulgarmente chamada Brazll.
oceupaç.ão da fõz do Paraná-gua BIt,
que o Porlu llez trarluzirio por Grãop.ará , e da fundação de Delém cm 1616, habilitou-o aexplorarem a fõz do rande rio
.
e o paius iluado na margem querda.
I' a
te annos depoIS de te e ta leeique r "ulou a n "e a o do IIrande no fran·
'lU a a Ioda a n .ue do lo o. Apena mento o Portu upu command do por
foi C(ln ider o re i tro, e porlo de d poIlto ri I Pa nte tiver o de e pellir de
que urnp e de outro pontos d ~ ;; do Amazona
HolI n eze • que e bavião i ortifi-

.
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Sorte, do
Sal.

rtdt:tte

,.aado ob rTeâ. e nfi.rme
minDO
ÜldJ..
~ ~ itas pel.,!O T~ul d Armada aooel P reira
~e Fi ~irl'do, de muiLu e importaot ob preclia
pra ,e di>;o ~eo parte ao EJm. r.
ldenle do
Pari o seo ,,~Iual Comm&ndanle int'rioo; m oobre
todu u obra. que ba a flUer. a de mlÚor nrgencia be a
con Iru
de uma moralh. queampare o terreno oade
ella esla diJicado, e elile qne as aguas do AmuODa$
nas nu eorrenwu lhe cootinu~m a eu", a e.pllOada.
e qoe minaodo-Ibe Oa alice
desabe a melbor farta·
leu do lmrerio, doplicadameote ioler ante a-a
por aer a seguraoça da Goyana Bruileira. como por se
poder reputar a eh..-e do melhor dos caaa qoe coo·
dlLt ara o tão cubiçodo Amuno...
• o baloa.rle da Conceição ji 11> agau leIO de Iroid
tanlo da esplauada, qoe balem à oó Irez braças de dislancia da muralbo.
• O Capitão de Fragata Doldt quando alli pele.. es·
taciooado, e segando .. iaslrocç e-, qo rerebeo conforme as orden dos E.m . Srs. Pre. ideole ,Coo elbeiro
lerooymo FranrÍ3eO Coelho, e Dr. Fau lo Ault1' lo d
Aguiar, priocipioo a fazer a e tacada que no pia 00 deseabo o. I .e deua r.r, para qlle en.lo alerrado e empedrado o ..paço eotre ella e a barreira, e,ita se oesla,
a acção destruidora das agoas.
• EIse trabalho. porém não lere a precisa cnncluoão.
a estacada 6cou em meio. e o atlerro nunea .e fe. ;
ra>ão por que persistem os me mos elemeoloa de
destruiç.io.
• Ainda me mo qne fo se concloida es a obra, eUa
não pa aria de medida prnrisoria; por isso que sem
•

De cr "endo o porto, indispensa\el para
uma cidade que no futuro de,-erá ler coIlo ae propor e, exprime-se desla sorle :
• o de.enho n. 1 se póde bem conlemplar sobre a
ulensão e proporçT... do porto da Villa de Macapâ,
qoe considero eleeUeole e apropriado para ler em si

o. maiores naTios.
e

Elti elle repre entado em baixa mar de agou

vi,".

Tal o enlendem o, rcapecH,-.. moradore. lO bem
ou mal, n~o mp a iltm pr1ncipioo para o deCIdir.
• Pur 10 I nll0 cr but.nt S para a. e,erar qne a
roorl n.llld~ Inperior eomo se IUPplíe, a H2 I' .soa.
dada pelo R"'erendo V,l!ario, não be pura.ntnlt dtcid..
. malIgnidade do conlagll1, tambem para eUa concorrêo
e concorre O modo pecuU r, a que e tiio a.esados, de
lralarem as 1816. . : mUI pouco. se sujeilão ao curati_o
10 Ihollieo pr_ripto pdo Cirurgião mlndado por
V. E,. UI seu 1QCC0rro: puseião de di
de nOlle,
e com.. omo no te.. po da saudp. dumnl a folga
d fohr • oa qoae fazem mail horror a nóS do que
a ellr ,que vivem coDi ellaa como f.miliari dos.
• I) ta arte a UUl so lhes exlingue a vida, porque
f Ih-o natur za força. para .uperar o mal: e oulros
e alio os mal•• porque não e arredão do seu brolo cos-

lume em curar-se.•

ta obre a cidade de Iacapácon\"ém que
ouramo o Con elheiro J, 1\1. de Oli eira
Fíineircdo no seu importanle Relataria de
1854, o mais amplo e detalhado que conhec mo sobre esla localidade, por lanto mais
di~no de er apreciado.
Referindo-se a cidade, qne descreve, fixando-lhe a 8ua verdadeira posi~..ão astron'lmica, diz o seguinte:

• O melhor fondeaJooro be defronle da fortaleza,
prnjectando ~I dou @uaritas dos baloarte. Conceição e
S. Pedro, aonde na di>Iancia de lõO a t 60 braças de
terra se encontra fondo de 3, ~ e 5 braças.
• A corveta a v. por Paratn.. este"e fundeada no
ponto V em 9 braça •
• Por fóra do lugar aonde ella 8ll1e.e, o fondo dltnioue alé 6 braças, mos logo angmentll alé I@.
• A qllalidade do fuudo conforme no d.. nbo se nota,
uria eotre arêa 600. arêa gro sa, lamll, labalinga.
etc.
• A relocldadcda correnlela n..,te ancoradouro be de
! a 3 milhao por bora em bCcnslão d·alto .. vins ordin.ri.... e os agoas neua mesma occasião se elel'30 de
10 a II pé •
• 01 ancoradouros Rão espaçosos, e seguros, por qlle
apezar ~e qne no lempo d... ,enlania. e parliclllarmenle

no.s occasíuel que o Tento tse eneootra com a l'asante. as
le agitão Illgoma cousa, não he com ludo em grAo
tal qoe faça correr ri co a oeguronça dos nnios. nelD
tão pOIlCO eoton'ar o .erviço da. suas embarcaçõef
miudlUl; que toda,ia be prodente evitar nas occasiõeo
da molor força da correnleza.
• No verão soprão veolos rijos do quadrante do No&gtIl\.I

roeate: no inverno são TRrio.'·eis.
• A pedra qlle exille em frenle da Villa, qnasi na
pancada d bai.a Ular e qoe cbamão guindastt, IDe disserão algumas pes.ca qlle era outr'ora nnida ao lerreno annde se acha edificada a fortaleza.
• Eti por lo não posso admillir semelhante cousa por
que sendo ella da mesma Oexibilidade qoe o dilo ler-

reno, não

~ooeebo

como na agua8 a rcspeita..-sem, ao

plUlSO que derrubarão toda a ellensão elistenle enlre
ella e a mesma fortaleza.
• A opinião mais eordala qne ba a semelhan!e respeilo, be que seja ella resto d'nma i1bota qoe exi.tia
eln frenle da ViUa, e qne o mar leIO dealruido circularmente, deTendo ella mesma desappuecer por seu
tnrno.
• Ali exillia o guindaste qlle lhe den o nome, e no
qllal foi gnindada a artilbaroa da praça, e depois eondUlida para ella por sobre um oaminho que se fez da
canlaria que servio na edi6cação. ,

Em seguida descreve a fortaleza de . José
de ?tIacapll; a melhor do Imperio, e que
pMe ser no futuro o nosso maior ponto
de apoio para a defeza do Paiz por aquelle
lado:

um pllretlão se não can eguirão os coDl"enientes fins.
e Qualquer d"'r..a que com iA.'0 se 6zer. h. ama verdsdera economia; pois se rai dar a &fIabilidade a am
proprio acional elc lIeole. qlle 8lllá represeolalldo na
actualidade um grande capital. e cllja impurlaocia militar não be pequena .•

Tratando da população da cidade, outr'ora
villa de AJacapá,pronuncia- edesta maneira:
• Para me não limilar

dizer simplesmente

R

popa-

lação da Viii. na actualidade, e para e reconhecer o
seu mo,imenlo e~lRti8tico de mais longe, eu ditiR'enciei
o obter documento. a tal re peito. mas .ó os pude cooseguir dos annns de 1790, I !2, 183 l. t ~ e t 53.
• Com os rlados que elles me fornecerão organi.ei o
quadro estatislico qlle remetlo sobre a marca !A),oo
qual se oh...rva que no primeiro dos referidos annO!
erão os habitantes da Villa, e fr'gllezes de .na unica.
fregllezia I :873, no segundo 2:5~9, no lerceiro 2:558.
no quarto 3:~67, e 6nalmenle no qllinlo 2:867.
• Conforme O digo em obso...açiio do dilo quadro eslalistico. não me merece con6ança o algar'smo do ultimo anno ; porqlle não posso enconlrar a jll ti6cação
dessa diminuição de 1:000 pe.soas em 5 annos em que
o Pará tem gosado de Iranquillidade, e em que o COIDmercio ror aquelle di.lriclo leIO augmentado muito com
a exlracçiio da gomma elaslicn; e tanto mais p.. istu
na minha idéa quando observo que em t848 ha,ião 159
casa. habitadas, e agora apesar da diminuição das 1:000
pes.oas ha 322, como ludo se deua "er no dilo quadro
estalislico.
• Segnndo penso a população de Maoapá,quando não
Icnha augmentodo, como aliás h. razoa"el suppór, eUa
por cerlo não leIO diminuido do que era em 1848.•

Pas ando a descrever o territorio desse
Município, e os seus recursos naturaes, os
da induslria agricola, entra em curiosos
delalhes, que fazem realçar o "alor desta
interessante parte do nosso paiz:
e O dislriclo da Villa de Macapá. 00 ma.. propria
mente o de Slla Municipalidade, occupa um terreno
6rmp, intermediado de campos, que pelo norle oe estende olé n rio Araguary. ou antes olé ~s limile. com a
Guyalla Fraoceza. O alé o rio Malapy para O lado do
Sul.
• Ao Norte lhe correm o' rios Araguary. Guorijuba,
Ma08cuary, Arapecú ali Pedreira, eto. e ao Sul O Ma·
tap1. Anauarapucú ou Villa no,"a. etc.
• Todo esle lerreno be ferlili..imo e proprio para a
lavoura. e seus campos excellentes para eriaçiio de gado
em grande esoala ; tendo sobre os de MaroJó a _anlllgem de se não alagarem. ou ir ao fundo, na pbrase &li
usa4a, na estação ehu,"o a.

• Produz O districto no Il:Cl1 muito extenso territorio,
tacáu, cravo, cumarú, olco de copaibR, breu, castanha.
doce, oalsa, eol0l'a. algodão, baunilha, oto., e diverlas e
ouperiores madClras de con.trucção e de marcenaria.
• A. ilhas adjacenles pertencenle, ao Munieipio de
M.acapá lêem por Iiuba di"isoria a Babia do Vieira.
• Elias são, posloqoe varz as, proprias para a cultura
da mandioca, arroz, feijiio, algodão, milbo e canoa.
c: Tambem eneerrão cm si bôas madeiras, e sobre
Indo ali abllndão 88 arvoreo das quaes .e eltrabe a 111cratil'a gomma elasticR J arvores eslas que tambem ha
em ~rande copia na lerra firme, ou oonliuenlal de Macapa.
• fie riquia.imo o di.trioto em caça lalllo "olatil como

rasteira, e os rios produzem muito e 8Rhoroso pei e.

• fia tambem tarlarug... em abundancia, e se fabricl!.
a manteiga d.II....
• 'os lagos do braço do rio Aral\"Ullr)', chamado Apo-

relDa ; no Gurujnha, 6 em VilIa

ova, ou rio Aoaullra...

pucú !ta moito piraructi ; peixe este que salgado sem.elba ao bllcalhau, e serve do suslenlo quotidiauo á classe
menos abastada e á .scravalura. não se desl'resandoo.
de mais elevada posição em Ibe dar as bonras d
me.., por isso que não he des~osloso.
• Olferecendo a nalllreza espoolaneamp,nle aos babitanles des.a localidade aprecia veis produclos. com
accumnlação dos quaes adquirem os objectos que carecem para suas necessidades; peqneoo be o dcscn"olrimonto ds indllslria.
• Contão·se com Indo no dislriclo O engp,nhos, ali
mais propriamente engenhor.a.s, quecoDl quanlo alguns

já &oteriormolole maDuracluraslem 8ssucar t Oll. acta lidade se Iimitão á faclura da cachaça e mel.
• Mnilo maior que o numero de enl1eohoras. lIe u
das pequanas fazendol .. de gado que o d15trielo conlll.
e A manufaotllra do azeile de andiroba podia serem
mnilo grande escala i por ;,so qne he o districto abundanle daslLrl'ores cllJa. caslanbas o produzem j ludaria
puuco oe fabrica,por wo qlle he alncralh'a extracção da
gomma ela,tiea t.m ab orrido todas as aUen'!Ões. a
ponto qne os proprios gcneros de lu"oura de primeira
nece iaade apenas ehegio para o consomo, ao pa o
qne dantes se Iluia deli elportação.
• F briciio em Macopá pllnnos de aI o Ião gro 'o e 6no
qne exportão, em muilo menor eso..la, porém. qu
dantes.
• Tambem ae fazem t~olbas, gnardUlapo· e redes do
mesmo lecido.
• De algnno docllmenlo lruncados que encootrei n',
arcbivo da Forlaleza organisei o quadro que reDleUo
sob muca B, demon !rsli,"o da ll.tportação de hcap
desde o anoo de I Oi ali rnadamenle até I I G.
• Doje a exportação fu muito maior ..nlto.
• Eu não tire dado omeia... para a r..,oobecer netam ale. por"so que ali w.nifi tio o gen roo
'l.0e
gulio por con umo, e O> rlpmoi ,-o para
..dade 10 guia, e são nu repartiç- lisr_ deipa·
cbado em declaração da procedenria; todavia por
minuciosas indog'tõ.. qoe 6z. 1'0
dizer, em no IDe
ala I moito da verdade. que Clportaçio de acap
10 I S3 andon por 400:000$uOO réis tahu para IDID,
ndo represent da
I.. se int
rligo_ rommer-

cia.es.
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• a e -poj~o do clima e salubridade de
Iacapáfaz Olllu-Ire Con-elheiroaprc iaç
mui digna de er c tudada :
• Para aqoelles qoe nnnca. rorio á "lia de aca. e
'ó lêom dena co,hecimeolo pela" d raYOrn i3,o 01&
rada- informações qoa delia ,e lhe ral j e m mo para
o qo leodo là ido enrarão O raol
onicamenle pelo
resnltado qoe cll - lhe o r onUo,
m indagar d
cao' qoe O prodolem, O meio. d as remo'"er; be
a<pleUa localidade a mlli 1'0 mera qu e póde im ginar, e como que impo' ife1 tr'em o poder de resi iir
por moilo lempo a acção d troidora do seo iobo pilO,
e en,eoeoado limll.
• •'ão he porém 10010 qoaot • dilo
Com ofToilo 00 "ilJa, e I'3rticolarmeoto no tempo dO!
. o peo -es da chu,-n, e 00 da ua prim ira queda,
gras o febres inlermille~lC3 ou, ..e que acrnmeU m
graode p:trte de ea>mora.lor jma qoe odocooy oienlemenle Iralada cedem facilmeole e nem deilão '-CEligio morbido.; aho o ca o de e complicar 01 com ouIras ';D0leslias crisl 'olesoo indh-idu? que a comme~lem. looia. he o propn rillo d. JIIU.Pd.
• pobrolO falem comludo m~or 1rall1l, d 1100. ' obum do outr lugare, reon como .quello tão
do-lhe lon,,:,"~ç es que só a mUlto co to e de ya- ttntaj o reco _ " qoer pela so po itão goo ra.
necem, ma. naO he p~rqoo a~ ,~e a desfayorec.da - pbi.a, qoer pola o con litoiçio phpica, qoer 11'1 u
cla se eU.. acco.mmettao de dlfT. cole fórma qoo aos Importancia commereial e miltor.
ablll\,~odos, ma. Sl~ I'~r. falta d . l"lame~lo! o por que
• Remoyido. pois o olemenlos que lhe tornão in aoa ',l1a qual'l0er lod,,~duo_s_ Julga 001 IR I~M modICO, lobro o clima, o que eoto,do niio será de difficil cr,'·
e a.seu lalante far appheaçoe, ,a ':zes bar nr~s,_ .q~.o cução, lanlo quo ido ja so eon "gui qnando um de
maIS do qu.e .~ propna 00010 110 cau o d~mno rmel,. seus anligo (}O"emallore o qUilo onlendo, quo do'o sl'r
o 110 0'p'01ao s:"al qoo esla opldemla pro,oIm da
ali que s e labele a imeortonle Colonio., de que fJII
e"apor~çocs pulr.,das d.a. ,~guas ': lagnad .. oo~ lagos Oja eilado Ansa de 3 de NO\·embr~.
.
qoo O!' 10m prollmos a ',lIa, do quaes J aCima 6z
• Tem o di lrirln do MacapA em SI, com abundancla
mençao.
..
. _
.
.'
Ioda as prodoeçá do allo
bailO Amuon ; lem
o Deal sonllr rOlo Capllao-General F!ao ICO Xa\1or eleol1ootes cam"i""s paro. a eroação do gado em grande
d~ Meodooça Furlado quo man?ou allllr ao Norte d~ escalo, tem a melhores proporções par e labolo-cur
V,II a uma 'alia para .e commuo.'ca! ~ o golar os lago, em grande, o mo,"id.s por agu., erraria de cedro
lra~~lbo porél,! q"o u~t1o p.rIRe'plRdo _com graode quo o Amazooas Ih.. lraz ú praia, o 'endo o d prezo
actllldade se oa~ lorou a dey,da eonel~sao, perm~ne· que na oClual:dado deUes f.zem pela maior part", os
c~ndo porém a dIla ,alla,.hoJo conhecIda como oClma retoma e "oi enlregar ao
coauo j lem meio para
dll(o,polo oome d~ 19~r.1!.d.~ mul/.;ra.
faz,... em grande e caln o crcollonlo azoilo d andi• Ap~!,! quo, li; prlm ..a YI ta oao. paroce rarooycl roba, a ponlo do ai o crporlar para lU oulras l'ro"iu·
e>ta ,~pIDInO, por I-SO qu!, os hgo oXlstem ~ sota,eolo cia,; lem a f.rilidadc da salga do peilO piracuro, da
da ',lIa, oomludo conSlderoodo quo quasl ~odas as manufa loraçiio da maoloiga do. tarlaroga, da eltrartlio
madrugadas sopra.'"u brando ler!al na dlr~cç"~ deU8lI do 0100 de cupah)'ba, olc., o além dia" o, ho ues" dis·
para a ViUa, creIO quo com rarao os coo~derao como Iriclo que oxistem os mai produclho o abundant s
uma dos ca~sns do ~al j mas d~ que ou oaO pos o dar sering.u da Pro,incia.
demooslraçao, por I 50 qU? oao concebo, he o Co".'o
• Anere centando a ludo islo o bondade do seu porlo
nos, ~0U1110S, e om proXllwdodc do laes lago sc oao o a franquoza 0001 qu a,eUo ao p do ch gar, ma imu
ooP.rao u. fohres, aules so gOlO o .molbor saudo, COIDO procodendu-so aos molhnramonlos, do quo fiz mooç-o
rUllDformad.o !?or pes'oa! de credllo.
.
quando Ira lei do canal das Flexas,be ioqueslionafol que
• Ue aquI digno de nolar-so quo dealro da V,I~a promo"endo,"o a omigraç.'io para aquclla "illa, pode Macapo o gado qu~ so mala para o consumo, de,o '-oando-se conyenienlomonlo o sOU furtil di Iricln, elta
ser morlo no mesmo dia, porque a c~rllo apodrcce om virá 001 pouco' aa"o a ser opulonla cidod ,e ellú o
menos do 8 horas;. o. que porém so nao dil nOs caml'os mais npul ola tambem, e importante portc d. Proviucia
e mesmo em pronmldodes dos lago~ aondo so rar a do Grão-Para, • im COluo,paraaquelles que a cOllh cem
~o.ta.nça de vcsllcr_3, C a carne c conser\8 sem o meDor já ho a mai rica) C mais cheio. ôo recurSOs naturae . II
..gnal do pulrefoçao.
.
fi
• A cnusa ocimo dita, aos muilus assacuzoiro ~uo
1\0 ob lanl tudo quanto aCima lca
estilo em dorrodor c!a po'-~açJ~, e mesmo dentro d~ o: Lranscriplo, que rl!\ ela o merilo do lrabaao panlono do qno Jllfallel omlen!e ao ui da "üla, lho e a consclencia. com que foi elaborado
00 u o d'agua potavel dc POtOS sUJos e abertos cm lo·
. .
1
garos aondo ha os;oculoiros C oulras sub lancias ,-cne- não se olVidou o eu digno aulhor de uma
nos~s j 00 c~mplelo. d.csp"oZO do Ioda. os rogras de descl'ipção hydl'ogl'aphica da fOz do grande
b,·gleno. o o Immund,c,c quo cobro as praça., rua', o .
d
t t I 'd
mOe.mu a maior parle dos quintaes da Yilla,so de"o por riO, e que an o n~s lemo e.sque~l_ O.
certo aUribuir a insalubridade do clima, donmdo nolJ a COrL
estIves e mal
VISI nha do
lor-so que essa insalubridade sÓ so faz seolir. de.ntro
orle, por cerLo no recordariamo com
do pO"oodn~ por quo róra dolle, o em lod~ o dlSlrlGlo, ouLl'o empenho do arandll lhesouro que poscom OICOpçaO do um ou dous ponlos 00 riO Araguary,
.
..
.
e de outro 00 Malap)', ludo o mais be sadio.
. SUl mos, do qu das margen do RIO da Praia.
• No tCUlpO dos onligos GO"orQadoros da praça,c~Ja onde nos os inlere ses não avullão tanlo.
jurisdicção so ostondia a~ districto, o!~ns ho'!vOr!lO,
A fõz do rio mar em cidades o ouLras
que esforçando-so pela hmpela o pohcla temtOrlal,
' .
.
con egnir50 por muilO lompo eltinguir as febre" par· povoações Imp~rtanles, com Ilha de gran.do
ticulormento nm dcllea que alê mandou dorrubar as exten lio perfellamente deserla ,he O maIor

.r:op"'s;oca~~~d~7.~r,o som modo de orrar, quo a insa- docume~lo que podem?

Inbridodo da VilIa de ~lacapá não be irremediovel,
antes olla dosopparccora.
• lo-Commuoicando os lrez igarapés que Olistem
no Villa,.com o. lo.gos, afim .de ,1!10i scr o al\.ua reoo'-ada, e"lloodo a,slm suo proJudlclal estagnoçao.
• 20 _ Ooslruiudo todo o a~vorod? yeaeooso que
circulo a ViUo, o que em seo reclOto ellS.te.
30- ec~ando 01'0 uono paol!Jno eXlSteoto ao uI
da mOSllla V.lla, ou consen'nndo lampos os ocluaes vaI,Has, e mesmo abrindo oulras.
.
• Consla-mo quo o aclual Erm. r, Presideoledo Para
I~m dado ordon. ~esle ~eotido. .
• 4°-Ter o maIOr CUIdado na hmpeza dos poços que
mioislriio oglla potayel, e 050 oonsentir,que qualquer
o. abra aOlldo lhe poreoor, IDas 8eo~0 ISSO cousa.em
que inlervenha o ouloridade, medlanlo os p,eclSos

eX~'~~::'Consorror as praças o raas sempro limpo., e
deseapinnda5, ofim do oa oecasiãodu chovo.> nao tica·
rem encharcadas...
_.
• 5o-Tor a ma.Or lO.pocçao po_slf.l para que os
quintaes dos caz.. parliculares se coose"'em limpos.. e
de.en,olver o goslo do a8soolhar as caso' de '!ladoIra
para .. lormar menos. humi.das; c do as obrlrem de
telha paro as farer maIS arejadas.
• Removido~ estes clemonl!,s de ~osnlubridade ficarA
por certo a V,llo d ~Iacara re.ltluldo ao estado dc
ex ..ollenles ores, o aguas alio lhe dá Bo.ona no seu
Ens.io Corogr.p/liro, e dolla so podcrb: dIzer, com o
illnslrallo aulbor da C.rogr.pl~U1 Dr•.',"c., qo.e ~e a
Villa formo_a, e d mais cooSldora.fel, da ProvlOCla do
lirão·Pará. •
e a myopia tlo GO\ erno CC1lonia! não se
ti\'e e alargado lanto do eculo deClmo elimo para o decimo oiLavo na guerra sem
tregoas feita á Igreja de ha muito que o
panlanae de racapá e Larião e quecidos.
e em vez de uma fortale_ a 1ive em fundado ali um mo leiro de Trap i ta, Iaca.-pá figuraria hoje como outra taoudi, embora o que fize em o beneficio fo em amanhã de pedido com de dem, e p'í:propriado
do frucl d eu trabalho.

dar de que não
somos dignos de possuir um Lal lbeso!ll'o ;
e todos os dia o nosso ralrioli mo e sobresalta com o presenlimenln de que pelo
abandono sem jusLificação de tão brilhanle
.. d I '
.
L
Jo:a O mperlO, possa esLa pa. ai a ou ras
maos, onde por certo lhe danão a erdadeiro merecimento.
E 1d
. f I'
I' t
• n ao, e. tar e, se ln e Izmen.e I. o succeder lasllmaremo o Lempo tnulllmenlc
perdido o dinheiro e sangue que temos
d
d'd
d' I
e~pen 1 O ~m uma guerra que .e po la, er
eVitado, ecuJos resullados, permltla o C 0,
que ainda ejão benefico a. no sa PaLria..

Pa a d poi
por e la fónna:

fi descripç;to do 20

•
2. Mnnl, ou canal porlgo o " nfu'- " lho cham
Montrave1, h como aeimo • diz, rorm ,Ju p,.lu dua
ilhas Caviana o Mixian .
o Uo 0110 com olTdto IllllitOarri",.do,porqnoo b ixo
quo d.. dnas IIh..
l ml,'Ol para o mar, I crllzl\o
por lal fórma, o nelle orr h nta lfio farl 10"lItO o roor
IInpellido polo 'ento, quo difficoil atl' d scoubl'nldo
.iio 01 lorluosos oonnlol s quo cntru i 01 m' IOU bailO
rormlio.
• A niloaor ,.la dlffinil o multo perigo.a po .ag"11I du
Oceouo ot \ Rebord 'Ilo, tIOria le 1101 IJIlm l-anal,llOrlllle
desd Rnbordello Alé a ponla da Corldade c Ch....• , ha
elcellenlc o profundo MOlinho. mo p re a banda da
ilha do Mlliulla ; pur qu da do C.,lan. exillem algun
baix08.
• O lado oriento I da ponta da Carldado 'lu li a mail
anlienlo dailhadoCa,"ianono anRolo IIdo/\ I" II Ruar·
por lIm xl uso hailO do ar in chama.lo da Con·
Copiando a ~e cripção hydrol1rapllica a oeeido
colção, aond nnufrogou olllr'ora n oscuna d no
que acima alludlmos, começa o aulhor por marinha d gucrra DeUo IImrric.....
Jhar com mui Lo criLerio a fõz d Amazona.
d"
. d
T'
L•
Termina o eu inLere sanle Irab.lho oro
IsIIOg~tn o-a. do l'l? oc_anllU,. ou r ora
a de crip~:lo compendiosa do 30 canal, o
Parana-gua.811, e hOJe Grao-Para.
• Oatripçdo hydrogr.p',ie•.-lIa opiniõc, que a fÓI melhol' que po su o A rnazona :
do rio Amuooas do,'o sor con idorada de.d o Cabo do
orle (R..o),até a p~nta da Tij6~a; sendo di,-idida pela
grandeilba do l\[oraJó0l11 duas onlra~ .., ou f(,z dehnrravento, pela qual .0 rai vara a cidade dc nla Morio
do. Del\m do Grão·Para, o oosloando a ilha de Marai' pelo ul,.e enlra no AmOlona polUI furo do
Bujaru, Tajal,uru, Limão, olc.; o a ou Ira de ola,-enlo, qoe direclamente cooduz ao rio Amalona , propri
m nl.. dilo 1'010 franco canal, quo !Jula fronteiro A
villa de Macapil, e aegue pelo parIu occidcntnl da ilha
do Goropá, ou pclo, cuja derrola encamioha p la bahia
do Vieira,quo ho cheia de bailOS, fax I'
r em rrenlo
da villo de GnrupA, collocada Oa 100rg m direit do
Amaronaa.
• Oulr.. ha, por\m,tJuo SÓmentea esta ha quecbamilo
a yerdaioira fóz du Amarooas, dando a~oella oulra o

I

A

DITAME

o
como a ilha, P{J\ {Jado , el '. ; o lia co ta os
da primeir .p )'.0 çoe qu
nome que o primeiro na\ egadores imern no o lerrllorlO.
~und di(; o,
Ueo no·lo p rrn!t- por. rão aos cahos, ponLas, promonlortOs,
hia, n eada , elc. de modo a tornar
lir,:td .laremo um rn:lpra d lodo o raIZ,
con/o jrllaJlinamO~ que dev~ra.. 1', tendo ompr hensi\'eis a no'.. anLigas cbroni~, e o feilo do primeiros exploradore
c d:t rir) Onome Ind.g n prllTIIll\o,.

u

L
Eceu ÀVlI.
!'RIM .11i0

DO' T RI

TERCEJRO ... DO.'Ar. RIO

Fran i co de Albuquerqup oelho de Canalho.
l' •

!lO

T

II

Alvaro de ouza.

111

Feliciano oelho d

1\'

Bento )Iaciel Parente.

V

Antonio de oU.a de fa do.

VI

\'i cond d A .aca' ait'ador orl'€a de Sá e

RIO~.

:malho.

Bcnet:idc8).

Llliz dI' ~I 110 da
n, Iraro da

João orrf\a de à.

VJI

o

BRAZIL

NOS SECULOS XVI E XVII

I
I II

HIll

L'

pIos Donatarios

iI

t. "II •• I \

PROVI 'CIA

PRIMEIRA.

LI.1ITES

POVOA.OE
por morle do
Donalario.

Gráo-PorÍl.

164.

lia lO' ma ilh •
I nrerlo .

Rio -'colr·pcr1l

~

Tocalllin .

• rio Turr' II (I'lnJoJ.yI1lI,a)
peru,
Uinl Tur)··a u e Pio r~.

riu

Rin

Pinare c I'uao

ParMa

1101.1;).

O

Acol)'-

(ParllaJ.yba).

II

c .Ilúnc1oh.. tllba (.lIun-

'II

Rio Mondob)luLI c J gnari!>.,
Rio Jagn rille o Lahi da Troir.io (Acr-

iU/ob",;).

•

Trai.: ia ,tio d
• 0111

anln

Cruz e de

ruz

. I"ronci co

Monforle (!Qantl).

C. R. de 20 de Abril
de li5L

Comulá.

ror abllOdono do Donotaria em I 63i?

I 56? (idem).

Ceará.

'alnl.

\;'\0 '! (idem).

Cearã, Rio Grande do
Norte e Parnh)'ba.

Ilamarocá,

Por compra em 1743.

Parah)'ba e Pernambuco.

Igara

Por abandouo do Do·
notaria em 16 o
fioal de istencio cm

Pernambuco c Alag6as .

u.

O pnul ,ln I' dr o 00 rio ele ,FroocilCo

"illa ,"elha.

J i U ril1

IIio

u "I'C

\li

J 'l}u1lio!>onh

le 8 . erra

JCl}uitioho'lba.
O

ou u \luellr) ,

O Donalario desta Capitania naufragou nos baixos d
D. Rodrigo nas AlagOaa, o foi como O t o Bispo do
Brazil D. Pedro Sarôinha d varado pelos indlgenas
Cahetés no anno de 1556.

Aquiráz,

Aracaju.

rol·

Não se .obe o fim que teve FeticlOno Coelho de
Canalha.

Conquistada cm 1615 por Franci.co Chldeira Castollo
Branco.
Berredo faz mençilo do Donalario quo "ivia no sou
Vera Cruz (wincto). I ~20? ignora-se a causa. Grilo-Pará O MarllOhilo.
lempo, O Porleiro mór José de MoUo o Souza.
Tah'ez o dL'Scendente do 10 Donalario Antonio d
AI anlara (TapuyI CiSO? (idem).
AILuqoerql1o Coelho de Cann.lho 6zessecos.ilo á CorOa.
Maranhão,
lapera)
Seguodo Varnhagon o limites desta Capitania partiáu
da fóz do Gurup! (abr. do Diogo Lcile) até a ponto
I-lO? por abandooa
dos Mangues verdes (Cabo Todo. o. S.nto.).
o morle doo Dona• Luiz.
eguodo o Padro José de Moraos, o lo Donatario d
lario•.
Maraohão 00 antes do Amazooas foi Loiz de MeUo da
Silra. e oilo João do Barros o II 'res da Conha : o nã
M aranhiio,l'iauh)"e CearÍl sem algom fllodameoto.
1510? (idem).
Seguudo Varubogeo 00 Iimitcs desta Copilaruo ~ome·
çO"ilo oa poola do. ;,tongues verdes até o riO da
1~10? (idem),
1'11(0)0 (Ol%y).
Cruz (Cam1lcy).

Rio II, . I'raucl,co c (Iollllellrll.
(01'

OBSERVAÇÕE'

A QUE PERTE 'CEM

t ~ \0.

Cooqoistada cm 1590 por Chrislo..ão de Barro•.

ergipe e Bahia.

Tbomé de Souza lo Goreroador do Drazil desombar
cou no Babia em 20 de Março de 1510.

Dabi .

Por morte e abandono cm 1"\ •

ltaporÍl'n.
Ilheu .

Por compra cm li,,\.

PorlO ugllru,

Por con6co em

O lugar onde dllSemborcou I'edro AIvares Cabral.

r;sq.
Espirita·

I'or compra cm 6 de
Abrilde 171 ,
Por 'ompra em IOde
Junho d' 1753.

010.

Rio de Jaoeiro.
Rio de Janeiro.
Cooqlilitada para a Coroa por Coustanlioo de M.eoelau
em 1615.
(dem por E Iacio d

MuoíCipio oeutro.
I'or ompr, em 11 d
'0' mbro de "91.

ti em 156,.

Rio de Janeiro, .1'aulo.
e Paraoá.

A Ca pilania do . A moro oão linho po'·oodo.
ómeol cm 113, foi fuodada a cidade hoje de • '
Pedro do Rio Grandu do ui.

formada por trabalho lithographico de inconte tayel merito, foi o que em na omcina no preparou com não meno zelo
quanto inlelhgencia, a impre são colorida do DO os mappa .
respectiva gravura foi partilhada pelo
r. laudio Lomelino de Carvalho, lo ê
T ixeil'a, C. chwe tka e O. K.oegel : arti I talen t .0 ,cada um em na e pecialidade, e que crearão um Dome no DO. o paiz
e ao forço e inter _e pela arte juntarem
a bo \OD de oro que no au iharão.
Rio de Jao'
I .

arti ta ue r put

~o

• 30 d, .\gO!>I de I

c
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