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GEafacio do c.~ovetJlo do v0JIlldo ~~edelado

do 03a.lliCl) em 22 de dunrw de 1892

SEr.ÇÁO 2". - N. '138. - DéVe1Zdo fiXltnzr na
Expoúção de Clúcagü 1~ma 7wtir/a 17zúwúosa
sobrt: o Estado da Balu'a, que deverá consta7'

p1'7'7lcipalmentc ria ricsc1'lpção poÜúca e t1eog'ra
plúca do mesmo Estado sua., 7'iquezas 1Zaturacs,
ame1U'dade de seu ri/ma, estat/stt'ca, ob/tua
1'/'0, etc., tcnlto resolvido c/tcarreOil7'-VOS d(,ssc

?'mp07'tante h'aballzo.
Comlllzmicando-vos esta 7llúzlta 1'csolução,

confio que desempe7lharús cabalmente sCl7lcllzmz
te C017ZJ7ÚSsão, add,âouando ((OS úzdicados pontos

outros e todos os de maiS esc!m'ecl771C tos que

vos sug'o'crzrcm a vossa intdb'g"!.náa c coulzcci-. .
11i1entos especmes.

Saudc e f1'atenúdadc
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Limites

CI.)Iff ES'l'.\DO lU BAIlIA, com uma superficie de 426,427
kil. qnadr., limita se ao N. com o Estadol de Ser

gipe, de que é separado pelo rio Real, desde sua nas
cença alé sua foz, n'uma extensão de 4.0 leguas' com o
de Alagoas, do qual é separado pelo rio S. Francisco.
desde a barra do Xingu até a do !\[oxotó; com o. de Per
nambuco, de que tambem o separa o mesmo rio de
S. Francisco desde a barra do i\loxotu até. o Pau da
Historia, acima do Joazeiroj e, finalmente a NO. com
o Estado do Piauhy, de que é separado pela serra do
Piau!ly. A Leste banha-o o Oceano AllauLieo desde a
foz do Rio Real ú do riacho Doce, e limita-se com o
~slacto de Sergipe desde as vertentes do Rio Real ás do
Xingó até ua foz no S. Francisco. A Oesle limita-se:
ln) CO;"11 O Estado de Goyaz, de que é separado pelas
serr:1s que ahi tomam os nomes de Tabalinga, Divisões.
'. Domingos e do Duro, e 2u ) co 11 o Ile i\1inas, de~de

.. SnlLo do JequitinllOnba alé o alto da colUna diviso-
• tia das aguas dos rios JIucury e das Ilaunas. Ao S., fi

nal ente, limita se: lU) com o Estado do Espirita-Santo
pelo riacho Doce desde sun foz até a sua nascença e
(rabi pelo alto da collina divisaria d'ls aguas dos mes
mos rios JIUcllry e das ltaunas até a serra dos Aymo
rés, divisa do Estado de i\Iinas Geraes, e 2°) com o de
JIinas desde o Salto do Jequilinhonha até as nascenças
rio rio Carinhanha no Vau do Paranan, a saber: por
lima recta desde o Salto até a barra do rio Mosquito.
alflllente do rio Pardo; por uma outra recta desde a
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barra do rio Mosquito aLe a exLremidtde da serra das
Almas, que fica pouco ao S. do Vallo Fundo, siLuado
Ilas nascenças do rio Hessaca, aJnnentc do Gavião;
d'ahi em diante pela mesma serra das Almas aLé a nas·
cença do rio Verde Pequeno' por· este aLé sua foz no rio
Verde Grande; cuntinuando até sua •.err.boccadura no
s. Francisco; peio rio S. Francisco aLé a emboccadura
do rio larinhanha, e, finalmenLe por esLe aLe a sua nas
-eença no Vau do Paranan.

Extensã0

Desde Pambú, que é o ponto mais septenLrional aLé
o riacho Doce, o mais meridional, é de 90 e meio; desde
3 ponto do J"JIlangue Secco aLé a altura da Serra do pa
l'anan, que separa o ESLado da Bahia do de Coyaz, nas
verLenLes do !laguary, afIluenLe do Carinh:mha, que
desagua no rio S. Francisco pela esquerda, é de 100

•

Natureza da. Costa

A costa do Estado estende-se por 155 leg., ou 1.02a
kilam. do rio Real ao riacho Doce, a maior, ql.!e, ,exce
pção da do Pará, tem algum ESLado brazileiro, eh ~a de
bons parLas, ballias e surgidouros.

Divide-se cm duas secções: lo a ido rio Real a bahia '"
de Todos os Sanlos, que corre de NE. a SO., e 2" ela
hahia de Todos os San Los ao riacho Docp., na dire~çào

de N. a S.

Na primeira ha os seguinLes porLos: Abbadia, quasi na
foz do rio HeaJ, Conde na barra do Itapicurú, ;lssú da
Torre na cosL::! do Sauhipe, e llapoan, com um dos me
lhores pharoes da costa, todos para pequenas E'mbarca
ções de 8 pés d'agua.

A cosLa desta secção é em geral baixa, formando em
alguns logares a1\ os lençoes de areia e percorrida em
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toda sua extensão por uma longa serie de recifes, com
pequenas interrupções nas emboccaduras dos P0UCOS

rios que tem. h:densos coquciraes avivam de vez em
quando a monotonia dos longos lençocs de areia branca.

Da foz do Rio Real á do lIapÍf'lIrú (-!- legllas) não ha
rio nem enseada alguma, que sirva de abrigo a embar
cação a mais pequena. barra do Itapicurú tambem
nào é livre ele pedras comtudo dá en:rada a barcos,
que procuram o porto da Villa do Conde.

Ainda nasseguintes galO Leguas da barra do Itapicurú
ao lssú da Torre continuam os recifes. Neste ultimo
loglr é que !la uma enseada, em que desagua um pe
queno rio, que oIferece um surgidouro ús embarca
ções.

O seguinte ponto, em que podem entrar pequenas
emb::lrcaç.ões, é a b~rra do ,J,lcllipe, 4 leguas ao S. <Lo
Assú ela Torre, e isto mesmo havendo bonança; uma
legua atraz é que o recife Llz uma aberta, por onde
podem pequenas embarcac;ões enlrar e ter seguro refu
Hio entre os recifes e a co ·ta. Este lagar ch<lrl1ava-se an
tigamente-Parlo de Era:: .I/Ionso- .

~ua legua adiante do Jacuipe ha outra entrada si
IllUhanle n'am lagar outr'ora conhecido por Arambepe.
'Continuam os recifes até oHio .Toannes tres leguas ao

S. de .\ralllbepe. Sua foz tamhem é interceptada pelos
j ecifes, <[l1e,.aqui chio uma eslreiln entrada inaccessivel
a emba rcaçcies .

• Tres legu3s mais adiante acha-se ILapoan, ponta de
terra sabida <10 mar, onde e acha o pharol, Desta ponta
ao /?ia l'erl1lelh,J ha duas leguas de co ta. A en 'eada
que aqui faz este rio nenhuma vantagem offerece a na·
vegaçào pelos recil'es que continuam até aqui. Comtudo
com bonal1~'a pôde desembarcar gente, c ancoram
barcos, nào havendo ,"cnlo do mar.

ma legun mais adianle acha-se a harra da 130llia de

Todos os San/os, UIlI dos melhores portos elo I3rnzil c
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em geral do globo, descobcrLa em 15Cll por Americo
Vespucci e por elle nov:ln1enle visilada em 15:)1, COIII

uma exlensào de 70 kilm. de S. a isto é da lJ~llTa

falsa á Villa de S. Francisco, e de outro [noto de
L. a O., isto é, desde a enseada de Periperi ate a foz do
Paraguassú.

A Ilha de Ilaparica, que se estende por 7 legua!; da
barra desta vasla bahia para dentro, dá-lhe duas barras:
un,n que se chama de Santo Antonio, e "ae da ponta
do nH:smo nome, anligumenle chamada do Padr:l0, ã
fronteira IUIa de Ilaparica, com :3 a 1 milhas de 1nr
gura, e outra, chamada falsa, que vae da pauta
meridional da referida ilha, chamada de Caxaprcgos, ao
cuntinente, onde desagua o rio Jaguaripe.

Esta vasla bahia dá ancorado,lro aos lII:.Iiores navios
do mundo.

Da 13allia de Todos os Santos para o S. curre a cosla
elu direcção geral de . a S.

E' de alLur.l lIIoderacla segundo o Cons. Saldanha da
Gama, e consiste alternadamente em barreiras arenosas,
em culJinus v~rdejantes e:is vezes em ladeiras de cur •
avermelhada, de 25 a 3J metros de altura. Para o interior
avistam-se serranias de 5~O a 60J metros de elevaç,ão,
q ue a ciistancia converte em cabeços isolados, pouco
elevados acilUa do horizonte. São visi veis, assim COIIIO a
a costa, a distancia de 25 milhas e só entre Ilhéos e
Rio de Contas approximam-se mais do mar, tomando o
nome de Serra Grande. A direcção da costa c qua:;i
exactamente de N. a S.; o con\urno é pouco interrom
pido por saliencias e reentrancias, embora haja bastantes
emboccaduras de rios, geralmente mais ou menos
obslruidos por baxios.

Os pontos mais notaveis são: o porto do Morro de
S. Paulo, na emboccadura do Una (onde na epocha da
Jnuependencia abrigrJU-se a csquad r.l brazi!eira sob lord
Cochrane) parlo para touas as embar ':Jçõcs; tl bahia de
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CamamlÍ, onde desemboccam mui los rios, scgura e pro
funtln, porto pal'a (jualrrucr n3vio; o Rio de Conlas, cuja
cllllJoccadura li frequentada pelos cosleiros ( para navios
dc 8 pés); a pequena baltia dc IlltéQs, onde desembacca
o rio Cachoeir;} ou dos IlItJos pelo qual podem suhir,
alé duas lcguas, embarc.lçÕ~S de 1-1 pés de calado'
Oliuença ( p:lra peqncnas lanchas), Cannavieiras na em
boccadura do Rio Partlu ou Palype, para barco dc
8 pés; Belmonle na foz do Jeqnitinhonha, accessi vcl a
pcquenas cmbarcaçõcs, ao S. da qual eslá um pequcno
nlllrrO, nol<1Vel por scr o ponlo mais orienlal a partir
da l3ahia; Scmla Cru:::, onde Pedro Alvares Cabral dcsem
lJarcou cm 1500; Poria Seguro. na emboccadura do Hio
Buranhel11, desabrigado dos ventos de S. e SE. (para
cmbarcações de 12 pés); o cabo de [oacema ou [n
SI/acame, facil de reconhecer-sc por suas rochas brancas,
?' primeiras que vê qucm vem do ~ c a 20 milhas do
qual demora por OSO o i\ilonle Paschoal, visivel adis·
lancia dc 15 legnas, elevado 336 metros acima do ni vel
do mar, c o primeiro ponto avistado por CalJral; a barra

• .dc CramilllllCUt, cmboccadura elo pequello rio elo mesmo
nomc \ 14 pés) nolavel pela vizinhança dos Ilacolnl11in· ..

011 IlClcollllnins são um grupo de recifes c JJ3ncos
dc coral, que se apresenlam entre 16' 49' e 16" 57' S.,
n'uma e:.,;[ens,lo de 7 milhas de 1 . para S. e de 4 milhas

• de L. para O., que na baixa mar ficam dcscobertos.

Alem desle grupo de rccifes, não ha bancos de coral. .
sím10 em quatro ponlos da região mencionada: enlre a
Bahin c o :\lorro de S. Paulo, entre Boipeba e Camamú,
diante dc I1héos, e enlre Santa Cruz e Parlo Seguro.
Estes recifes jú estão reconhecidos e não oJferecem
perigo; as cmbarcações podem approximar-se até duas
jegors da cosia, onde nunca encontram menos de
8-10 metros d'agua, excepto diante das emboccaduras
dos rios, aJiú faccis de reeonhccer·se.

Deslc ponlo e:u diantc (,a cosIa é muito baixa; exceplo

• •
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n'uma extensão de 5 a 6 milhas entre Prado e Coma
xaliba, onde npp:lrece uma vertente escarpada averme
lhnda, de 50 pc.; de altura. Em cOlllpen'i:lçào o funúo cio
lUar eleva-se bruscamente e fOl'ma o plató de 3'J leguas
de largura sobre 36 de comprimeuto, q ue serve ele bas
ao grupo dos Abrolhos. A costa corre ele N. a S. ate
a Ponta da B:1leia, onde pende para S. O.; em Porto
Alegre volla de novo a direcção N. S., que conserva
ate junto da emboccadura do Rio Doce ...

São os pontos mais nota veis desta secção: a hal'!'a
do Prado (8 pes) na emboccarl ura do J ucumçú, entmda
b<1stante perigosa' Alcobaça, na foz do nio ltanhem; a
Ponla da Baleia, a parte mais oriental desta porção ele
costa; Carauellas na emuoccadura elo rio do mesmo
nome, llue, embora allen'ado, c acces"ivel a embarcaç'ões
consideraveis (1-1 pés) e em cujas vizinhanças era
outr'ora tão desenvolvida a pesca da baleia e Porlo
Aleare na emboccadura do Rio Jlfllcllry ( 8 pés. )

Alem destes notam-se mais o seguintes fund ~ad mos:
a bahia Cabralia -l- leguas ao ~. de Porto Seglll'o, (lue é
um dos melhores surgidouros do Estado, para qualquer'
embarcação, onde em i50J apartou Cabrell e, finalmen~e.

os dous da ilha de Santa Barbara, nos . brolhos.

Em alguns destes pontos exis~em p:wróe', comn o de
llapoan (12' 17' 3]" lal. e -1' 30" longo ) de luz fixa, ct",
natural, alcançando 15 milhas ali 33 kilm. e funl:cio·
nando desele 7 de Setembro de 1873; o de Sanlo Antonio
da barra da Rechia, que trabalha de!ide 2 de Uezeml)ro
de 1839, de luz branca e vermellla, antes de sua llllim:l
reforma alcançava 15 milhas, com 12 metros de elevaçã )
l.lcima do mar, l'Jtl.lç'ão de 4 minutos e Illuelança de
t:.)res de 80 a 8J SCJlIIlCI1S; o d) 1\101'1'0 de S. Palllo, de
primeira ordem, de luz branca, alcallçaoclo 2-1 milhas,
ou 50 ldlm., a 7-1 pes de altura conlados do chão até a
varanda cm que está coHocado o róco dc luz, e traba
lhando clcsde 3 de Maio ele 18:i3; sua lenlilha central tem
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11111 palmo de diamelro, e o dinll1elro lolnl do syslema
mais de 8 palmos; o dos Abrolhos, de luz brnncn, alcan
çando 17 milhas ou 37 kilm. que lrnbalhn desde 3D de
!\faia de 1862 e, finnlmenle. o da b'm'a de Jequilinhonha,
de luz brancn fixa, alcance de 10 milhas e n m. 23 de
allura, inaugurado el11 188ií.

Denlro da Bahin de Todos os Sanlos ha ainda lrez pha
roleles: no l'urte de Sanla Maria, na 13a1"l'n: no rorte do
Mar no parlo da cidnde, e, finalmenle, o ]lor ultimo col
locnd na ponla de Glla.delllpe, na ilha dos Frades, de
luz vermelhn lixa, de apparelho dioplrico, de boa
ordem, visível a 9 milha. O plano l'ocnl eleva-se a
!l,ru5() do nivel do sólo a 30,111-10 ao das marés de qun
<1I'aLura e eslá monlado sobre ullla colulllna de rerro
pinl~Hlo de vermelho e provido de galeria semicirculnr
e escnda lnternl.

Verdadeiros cabos nào Lel11 n Bahia, apenas as seguin
les ponl3s: Iiapolln Sanlo .-l.lllonifl da Barra, üarce:: na

barra de Jaguaripe, Ca;r;apregos. ibidern na exlrema

meridional da ilha de Ilaparica Caslelhanos, na villa de
• Boipeba, Ma/á nn barra de Camamú. de loarema ou
InS1iacome e o da Bnleia perlo ele Alcobaça .

•Ao longo eh cosia noLnm-se as seguinles ilhas:

1./1 Tillharé, ou do morro de S. Paulo. com;; leguas
• de comprimenLo de N. a S. e de largura proporcionada .

• o exlremo 1 • tem um rorLe e junlo delle uma povoação
c m egreja de Xossa Senhora du Luz.

Esla ilha já ern conhecida em 1531 com esse nome.
A 2-l de ;\farço de le anno foi avislada por Martim
AI1'onso; Pera Lopes no seu Diado, a chamoll-T!Jllharéa.
Em .Julho de 1;'):13 a armada de Simon de Alcazoba
lambem ahi esleve e Alonso V hedor na Slla Relacion,
escreve Tenereq/lcs.

2'. Boipeba ao S. de Tinharé. com duas leguns em
quadrado, c onc\e eslá a ~ntiga vjll~ d~ "elha Boipeba .

• •



melros de circuml'ercncía e -100
r

E. da ponla oriental de Santa

10

:1.' Cayr/Í entre Tinharé, Tupiaçú e o conlinente. com
n antiga villa do mesmo nome.

•1." TllfJiaç/Í, de ill'~ leguas de comprimento e eluas ele
largura, egualmente enl!'e as duas maiores e o conti
ncn Le.

5." Quiepe na bocca da harra da bahia 'ue Camamú.
formando-lhe duas barras.

6.;1 Pedra, situada duas leguas n O. ele Qlliepe, qun<;i
no centl'o da bahia de Camamú, cie forma circular, pro
vida de agoa, povondu, e de mais d<l mei •• legua.

7." ilIarahú, estende-se ela harra da ballia de Cnmarnú
para o S., separada dJ conlinente pelo canal chamado
Rio Marahú onde se acha a villa oesle nome. Ao norte
forma a ponla do Mulá.

8." Tubarões, trez leguas a N. N. O. de Quiepe, maior
que a ('as Pedras, baixa, abundante d'agna, perto da
bocca do Rio crinbaem 0111 pJvoação e lavoura.

9." O archipelago dos rlbrolhos a 3~ milh~s da costa (Ie
VilIa Viçosa, composlo de 5 ilb~s e de muitos recifes,
elevando-se uns -1.0 melros acima do mar e algnll1as

cobertas de malo.
S;io:

rI I Sal/la Barbara, a maior e mais septelJlrion;,Ú, de
1;)00 melros ele comprimento ele E. a O. e 300 de N. a S.,
com muitus ll1ôrros, no mais alto dos quaes eslá o
phnrul.

b) Redonc/rl, de 200
de alLura, 3Uu m. U

BadJara.
(') Seriba, ao S. de Redonda, com 25 melros de al

fura.
d) SlIéslc, de 15 l11elros de altura, a mais I11cl'Ídion:11.

e) GIUlrila, proxima no • T. de Santa Br.rbara, ro
chedo dislacado.

As (Ilwtro ilhas muiores 1'0rl1lam uma haciH de 5 a 6
amarras de circnllll'erencjn. onde !la um hom ancora·
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douro de 1-1-15 metros de profundidade, perfeitamente
abrigado de todos os ventos, excepto os de S. e O S O.
A leste são esta.s ilhas beiradas por um grande banco
de coral, chamado Pareei dos Abrolhos, que se extende
sob a forma de uma meia lua aberta pora L. n'uma dis
tancia de 22 milhas de . a S. entre os Abrolhos e a
costa extende-se o Canal dos Abrolhos de 10 metros de
largura, que hoje é seguido por muitos vapores. Nestas
i lbas ha phospbatos de cal.

As ilhas da Bahia de Todos Santos são:

L" Ilapariea, a maior dellas na parte S. O. da hahia,
com 7leguas de comprimento de N. N. E. a S S O.
desde a POlila da Baleia onde se acha a cidade de Ita
parica, até a ponta de Caxapl' gos, da forma sigmoide,
como a descreve Rathbun. 4 milhas geographicas de
largura estreitando-se nos extremos N. e S., separada
do continente por um canal largo, porém raso e co
berto de ilhas. E' de bom e fertil terreno, apto a diversa
lavouras e produzindo muitas e afamadas fructas, corno
as celebres mang.is e melões. E' dividida em lres fre-

• • guezias:

1." a do Sanli simo Sacramenlo da cidade de ltaparica,
2." 00 de Vera Cruz e 3." a de Santo Amaro tio Calú.

A primeira é regada por um pequeno rio-Ingahú
cuja nascente se acha junto ao monte da Eminencia,

• peto Tororó e Taluipe e possue algumas capella COlUO

a de S. Lourenço na cidade, Santo Antonio dos Vellas
qetes e algumas outras hoje em melhor ou peior estado.

A segunda primeiro logar civilisado e povoado (la
ilha, é regado pelos rios Vera Cru:::, Paraligy e Penha
e possue as capella.s da Penha e Conceição.

\. 3', finalmente, regada p los rios AIJl'lí, Prío.~, Caltí,
lVIonlojó, Parapalingas e .tlpiellm, leve uma pequena ea
pella de S. João. Na historia é celebre esta ilha pela oc
cupação de van SCllkoppe (1647-48), e pelo palriotismo
que seus habitantes desenvolveram dw-ante as guerras

2
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da independencia. DLlfante a Sabinada fui séde do go
verno legal.

2." Frades, fronteira á de Ilaparica com pedo de duas
leguas de comprimento, montanhosa, parcamente habi·
tada por pescadores e poucos lavradores. Na ponta sul
occidental possue uma capella de Nossa Senhora da
Guadelupe, onde ha hoje um pharol e na opposta outra
a de Nossa Senhora do Loreto.

3." Bom Jesus do Boqueirão, ao ~. da ultima e deIJa
UIll pouco distante, com beIJa povoação e capella. Seu
habilantes empregam-se nos muitos estaleirús existentes
na povoação, pescam e lavram alguma cou. a .

.l.a Sanlo Antonio a O. nesta, pequena e insignificante.
5." "(lccas, ao N. de B. Jesus, caIU mais dc 1/2Iegua,

formando uma só fazenua, com poucos habitantes.
6." Maria Guarda, ao N. desta, tambem pequcna,

aHa" coberta de malas baixos e pouco babitada.
7. a Bimbar/'(( ao N. desta, tambem pequcna, alta

agreste e pouco habitada.

8." Madre Deus do Boqueirão (antigamcnte de COI'LlI'Ll
peba) a L. de B. Jesus, e separada da dos l'rades em'
frentc a citada capella do Loreto, por um fundo ce.nal
chamado Boqneirão, outrora perlcncent aos JesuÍlas,
séde da frcguezia, bem povoada dc pescadores e lavr~

dores de roças e amendoins, muito procurada por seus
banhos de mar, separada do continente por um peqne·
no canal.

9." Fonles, ao N. da do Bimbarra e na foz do rio Para
mirim, com 1 legua de cOl"Jprlmento, alta, com peque
nas fazendas de coqueiros e roças no lado meridional,
e um engenho do lado septentrional, com bella casa de
morar e alambique, hoje lazarei.o de quarentcnarios.

10." Cajahiba no fundo da Bahia de todos os Santos e
em frente á vlUa de S. Francisco, de LIma legua de ex
tensão. Possuio um grande engenho com ca-sa ~olarenga.

Na sua ponta meridional ha um archipelago de peque·

r r



O;

nas ilhas, das qua':!s são a Grande e a Pequena as prin
cipaes. N'esta altura descmbocca o Rio Acupe.

11' Mêda, pequena, rasa, cheia de coqueiros, sem
agua e por isso deshabiLada, ao poente da de ltaparica e
em frente a barra do Paragnassú.

Enlre a ilha de ILaparica e o continenle ha mais as
seguinles, geralmenle pequenas e rasas:

12' Cal, 13' Canas l-l' ~1ulá, 15' Mirucaya on dos
Ralos, 16" Burgos, alta e coberla de malos, no logar
chamado Funil, celebre por um encontro na guerra da
indcpenclcncia entre as forças portuguezas e brazi
leiras, 17" Porcos 18' Carapitubas, 19' Saleira 20" Mala
randiva, (corrupção da antiga Tamal'andiva), 21 a Mll
cambo, junlo a cidade de ILaparica, com belIa chacara,
22'. S. Gonçalo do Funil 23' Sanl'A/ll1a, na foz do
Jagllaripe, todas geralmenle cheias de fazendas de
cõcos, dendcs e habitadas por pescadores, 24" Maré,
com quasi duas leguas de compriruenlo e pouco menos
de largura separada da cosla occiden1al da bahia por
um fundo canal, em frenle a bocca da bahia do Aratú,
de optimas terras para cannas onde por isso houve um
engenho afamado. Povoação de Nossa Senhora das
Ncve~, com matriz. Finalmente na bahia de Itapagipe
ha doos ilba pequenas: LIl:ia e JoallTw.

Configuração do terreno

A.maior parle do 13razil, diz o professor Orville A.
Derby, consta de um planallo de 300-1000 JUetros de
allura e em grande porle de chapadões profundamente
excavados pelos valles de nUl1lerosos rios. As verda
deiras monlanhas-as que são devidas ao solevamento
existem principalmente a lésle e no centro, e podem
considerar-se como constituindo duas cadeias quasi se
paradas pelos allos chapadões da bacia do S. Francb.co
e da do Paraná.

" "
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" A cadeia oriental, ou marilima acompanha a costa
do Atlantico a peq uena distancia do liLoral, desde a
proximidades do cabo S. Roque e "ae quasi aos limites
meridionaes do paiz.

« A cadeia central, ou goyana, occupa uma partc do
S. de Goyaz, parte da provincia de Minas a O. do
S. Francisco e junta-se a cadeia oriental paI' uma 10m·
bada transversal, que se extende para o O. atravez do
S. de Minas.

CI Esta lombada transversal faz parte da grande di
visora das aguas do continente extendcndo·se na direc
ção L. O. e a qual geralmente chamam Serra lias
Vertentes, denominação impropria, porque uma parle
consideravel da divisora das aguas não . precisamente
montanhosa.

(C As montanhas do systema orienlal formam uma
zona longa e comparativamente estreita de cel'ca de
20 leguas na sua maior largura etc.n

Desses systemas de serras do Brazi! são as que atra
vessam o Estado da Bahia, as quaes aqui se podem di
vidir em trez cadeias: cenlral, orienlal e occidenlal.

Parlindo do systema mineiro, approxima-sc da fron
teira meridional do Estado uma serra com o nomc dc
Serra das Almas, a qual separa os dous Estados efrorma
llma cadeia, que, extendendo-se para L., vae em procura
da cadeia oriental, cujo ponto mais aHo é o Morro de
Condeúba.

m outro ramo penetra o Estado da Bahia com o
nome de Serra Geral, e se subdivide em serra do
Sal/o, fonte dos rios Gavião e Anlonio, e em Serra de
Caelile, onde está situada a cidade deste nome e dou de
nasce o rio das Rans.

A E. de CaetiLé extende-se a serra das Eguas, e
finalmente, aquelle primciro ramo pr'olonga-se ao I . do
Rio Pardo com o nome de scrra do Jacare para prose
guir com o de Lambara (elU Maracús) e confundir-sc
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adiante com as cadeias central e oriental, ligando-se
com csta entre aquellc rio e o de Conlas.

Ainda á sua entrada no Estado da Bahia este systcma
de serra lllllnda a O. a serra de Montes A/los, que fin
da·se pouco depois da vílla do mesmo nome, remcttcndo
para O. outro ramo, que com o nome de Serra da
Jla llzada , se extende em panca distancia do valle do
S. Francisco.

No centro, porém, entre o ramo oriental e o occidcntal
destas serras, vindas de :I'linas, da cadeia do Grão
Mogol, seguc, com o neme geral de Serra lia Sincorú ou
da Chapada, uma seITa que, conforme se vae ramifi·
cando cm diversas outras, nem só para a frente, como
para os lados, vae tomando divcrsas dcnominações.

Na altura mais on menos de 14 0 para o [T. divicle-se
esta serrania em quatro grande serras paralellas: a
oriental, a especialmente chamada do Sillconí, a 60
leguas, a O. da cidade da Cachoeira; a segunda, 6 leguas
a O. desta, tem o nome de serra do CocaI; a terceira,
mais a O. se denomina serra da Furlla, c, finalmcnte a
quarta, a O. desta, traz o nome de erra do Pinga.

Da primeira, scguindo para o ., destaca-se a Serra
da'C/wpac/inha, onde tem suas fontes os aflluentes do
Pm'agu3s ú de nomes Combllcas, Mocugd e Piabas. Da
mesma Sincon\ distaca-se a do r1ndarahy e seis leguas
elesta, a cios Lençóes, onde tem nascença numerosos
al'fluentes e sub afOuentes do Paraguassú. I ove legllas
eJistante da povoacão da Parnahyba, na serra do Siu
cor.\, dislaca-se a Serra das Aroeiras, que dá nascença
a afDllentes do S. Francisco.

O seguu<lo ramo geral de serras, o do Cocai, segue
para o N. com o nome de Serra do Gagáo até se
confundir com o primeiro ramo na povoação de anto
Ignacio, no districto serraneo das Aroeiras, e então se
guir, com o nome de SerJ'CI do f1ssurulÍ até as vizi
nhanças de Xique-Xique. Seu ponto culminante é a
Tromba, onde tem nascimcnto o Rio dc çontas.
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A terceira serra, a da Plv'na cujo ponto culminante
é o morro de llabira, anele nasce o rio Caixa, suv-afnu
ente do S. Francisco, ramifica-se sob os nomes de Serra
dos Picos ou Campestre, e segue para o 1\. com o de
Serra do Morro do Chapeu.

la ultima destas principaes serras, a do Pinga, ele
"a-se sobre todas o morro das ri/mas, sempre coberto
de nevoa onde tem nascimento rios que procuram o
S. Francisco e o Rio de Conlas, formando, portanto, a
divisão <las aguas, que, vertendo para o Pavamirim,
vão ao S. Francisco das que, vertendo para o Hio de
C:::ontas, vão para o oceano.

O proseguirl1ento septenlrional dessas serras reunidas,
torna o nome de Serra de Iliuba, que seguindo a direcção
de N. E., atravessa o districto da Jacobina, com os
nomes de Serra da Jacobina e Saude, e com os de Ja
nuaria, Muribeca ou dos Paulistas e, finalmente, rIa Bor
racha segue para os Estados do norte depois de haver
atravessado o grande Rio de S. Francisco formando
Delte as numerosas cachoeiras, que 'e extendem desde
Sento Sé até a grande cataracta de Pan/o Alfonso.

Ao atravessar uma de suas ramificações as gran<:!es
matas do Orobá, toma uma deltas o nome de serrar.la
Cova da Onça, outra os de Serra do Cachorro, dos Bre
jos, Sellada, Macajuba e Mundo Novo, e outra o de Serra
Preta, cuja ultima vanguardá é a Serra de Monte Santo.

A cadeia oriental entra no Estado da Bahia em Santa
Clara do Mucury, a 158 kilm. da cosia, e, com o nOme
geral de Serra dos Aymorés, vae seguindo para 01'1.,

sempre em maior ou menor llislancia da costa, atravez
das comarcas do S. do Eslado, lançando para a direita

ramificações que em certos lagares vão até a costa, e
para a esquerda outros que vão se unir ao systema cen
tral e sendo em alguns lagares atravessada pelos
maiores rios do S.

Particularmente no lermo da villa da Victoria, é anue

r
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se dão cssas I"a l1l ificações occidcnlaes, e onde, com os
nomes de Grongogy, Peripcri c Balalha procuram as
serras das Almas, lendo por ponto culminante o morro
C011ro de Anla.

Seguindo para o N. alravez dos termos de Areja com
difTerentes nomes (M.arlim, Eslopa, Cril:::, clc.), e em se
guida pelos de Amargosa, Santo AntoGio de Jesus,
Conceição do Almeida e outros, com os nome de Serra
da Giboia, Espinheiro, Pedra Branca, Garirú, Timbora etc.,
alravessa o Rio Paraguassú e vae confundir-se com ás
ramincações orientaes do systema chapadino nas mattas
do Orobú.

Ao systema occidental pertencem as serras que a O.
do Rio S. Francisco separam este Estado do de Goyaz,
com os nomes de Paranan, S. Domingos Diuisõoo, e
Tabalinga e do de Pianhy com o de Serra do Piauhy,
que com o de serra dos Dous Irmãos segue entre este

ultimo Estado e o de Pernambuco. Na altura das fontes
do Rio Preto, manda a serra de Tabatinga um ramal para
leste que se interna neste Estado, até qnasi a margem
do S. Francisco na altura da cidade da Barra do Rio
Graude.

Outras rawincações orientaes são as serras da Ribeira,
Allo! do Paranall, que correm paralellas com o Rio
Grande e a do Ramalho, que segue em certa distancia
.a margem do rio Corrente.

Segundo o professor d'Orville, pertcnce a slruclura
dessas serras cenlracs da Bahia-a da serras do Espi
nha"ço e ontras de Goyaz, do systema /lllroniano. «Scllis
los hydromicaceos e chlorilicos, c quartzitos schislosos
e micacens, as "czes flexiveis, que receberam o nome
de ilacohzmilo, são as rochas predominantes desta serra.
A mica d'esln serie é muitas vezes substiluida por
ferl'O micaceo, dando ul11n rocha peculiar chamada i/a

hirito, a qual, com o liesapparecimento do quartzo,
passa a camadas ma siças de hemetito ou. mais rara
mente, de magnetilo,



Estas camadas dél ferro, de abundancia e extensão
extraordinaria ,colIocam as regiões huronianas do llra
zil, entre as mais ricas do mnndo em mineraes de feITo.
Os aOoramentos destas rochas ferruginosas dão origeni
a uma crosta de conglomerato de formação mais re·
cente, constanrlo de massas de minercos de ferro cimen
tadas por limonito, conhecido pelo nome de TajJelllhoa

canga, e que cobre areas ás vezes de muitas milhas de
extensão. Como membros de-Ia serie occorrem tamhem
extensas camadas de 111U1'more. O caracter quasi uni
versalmente schistcso cios stratos hnronianos, que em
toda parte inclinam-se em angulos muito elevados ~om

:ÕJuoica uma apparencia peculiar, denteada, ás monta
nhas de que elIes formam as principaes elevações, em
notavel contraste com os zimborios e agulhas do sys
lema laurenciano. Como já foi dilo jaz nesta serie o
grande repositorio mineral do Brazil.

E' extraordinaria a abundancia de ferro de primeira
qualidade, no qual trabalham em escala muito limiLadfl.
pelo processo directo um numero consideravel de
peqnenas forjas.

Qu::tsi todo o ouro extrahido em Minas Geraes, S.
Paulo, Paraná, Goyaz, Matto·Grosso e Bahia foi ~irado

de minas desta serie, ou, principalmente de alIuviões
della deri "aelas. O tapanhoacanga tem sido extensamente
lavrado, porque o ilabirito, de qne elIe se compõe, é 3S
vezes extraordinai'iamente rico de ouro, que apparece
em linhas irregulares de uma mistura peculiar de ferro e
oxido de manganez, chamado Jaclllinga pelos mineiros
formação, ao que parece, pec~liar aos terrenos auri
feros brazileiros. Nas ontras rochas da serie,' apparece
o onro em veias de quartzo acompanhado de sulfuretos
de ferro, arsenico, e, raramente, de cobre, chumbo e
antimonio.

Algumas das veias pyriLiferas são extraordinarias pelo
tamanho e pela constancia. As minas de topazio de Ouro



Prelo eslão siluadas em veics de IilholTI:lrga e quarlzo
que alravcssam os schislos desta serie.))

Passando a applicar especialmen!e ás serras da Bahia
o resulLado geral das observações feitas nesla serie de
montanhas, diz ainda o mesmo érudilo professor o se
guinle:

« Desde muilo tempo suspeitou-se que existia conne
xão entre as rochas hUl'onianas e as allllviões diamanli·
(eras de Minas Geraes Goyaz, Matlo Grosso e Babia, e
recentes iJwestigações de Derb) e Gorceix provarauJ
definitivamenle que junlo a Diamantina apparecem
diamanles em veias associadas ao schisto huroniano e
similhanles ás que conlem topazios junlo a Ouro Prelo.
E', portanlo provavel que em lodo o Brazil lh'erllm a
mesma origem, e que os cascalhos de que, com uma
unica excepção, tem sido exclusivamenle tirados se di
rivam quer directamente deslas rochas, quer de forma··
ções ulteriores, constituidas pelos dclrictos das mesmas.
A serra do Espinhaço em parte de sua extcn ão pelo
norte de Minas e pelo cenLro da }labia, é reve tida de
um grande lençol de grés, CJ ue ús vezes passa a conglo-

• .mcrato e apre enla cm suas porções rllenos grosseiras,
grande similbança com o itacolumilo do sysLema !lu
roni~no, com o qual lem sido geralmenle confundido.

As suas dobras são simples, e el1e jaz illconformavel
mcnle sobre as arestas levantadas dos straLos buronianos

.e laurencianos. Como aiuda não foram enconlrados
. fosseis, é duvidoso o seu borizonte geologico; pode-se,

pOl;.ém, referil-o com alguma cerleza ao siluriano. Muilo
particularmente parle dos grés da divisora do S. Fra
cisco-Tocantins, e lalvez dos da verlenle do Amazonas
e Pnraguay, devem ser referidos a esLa mcsma serie.
O cxLremo meridional da Manliqueira no sul de S. Paulo
e no Param't e algumas das monlanhas da margem do
planalto continental a lesle da serra do Espinhaço, no
N. da Ba!lia e de Sergipe, apresentam ainda uma for
mação ou formac;õrs constantes de grés, schislos argillosos

3
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e calcal'eos, provavelmente mais modernos que o hu
roniano, e, portanto, provavelmente silurislDo.)l

Mais adiante, e com mais especialidade, diz o citado
autor, acerca da structura das nossas montanhas, o
seguinte:

(I Alem das formações já meneio nadas, como formado
ras das montanhas de ambos os lados do S. Francisco,
tem-se reconhecido duas OlI talvez trez, em sua bacia.

A) A primeira e a mais antiga consta de grés duro e
azulado, de schisto argilloso, em parte alterado em ar
dosia e calcareo que, conforme as indicações dos poucos
fosseis neHe encontrados, pertencem a crocha silurialla
ou de, oniana.-Estas camadas estão perturbadas e
aprrsentam dobras simples. Dando isto motivo a trazer
o calcareo muitas vezes á superficie, originou a idéa
de que é elle a rocha predominante na sede, idéa pouco
exacta, pois, se tivermos em vista a espessurn, outras
ha muito mais importantes.

Esses stratos formam altas lombadas !las duas bandas
do valle, que se extende paralellalllente ú:; montanhas
huronianas porélU, ao que parece, não formam as al
turas culminantes da uivisora das aguas. Formaçõrs
similhantes e quiçá identicas occorrem no valle do To
cantins e no centro da Bahia, a leste da serra do Espi.
nhaço. No calcareo desta serra abundam grutas sali
trosas, que forneceram a Lund importantes restos de
mamiferos da edade qllaternari'i A galena argentifera
occorre em diversos pontos.

B ) A segunda formação consta de slratos horizontacs
de grés e schisto argilloso, que compõem extensos ta
boieiros a O. de Minas Geraes e da Bahia. Ainda não ha
fosseis que permillam determinar a sua edade geologica.
Alguns autores tem-n'a referido á epocha secundaria e
alguns até á terciariaj é, porém, egualmente prov<lvel
que corresponda á formação carbonifera ou devoniana
da bacia do Paraná.
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C) Na parte inferior do alto "aHe nas provincias de
Pernambuco, Bahia e Alagoas, ap;)arecem grés e scl1isto
argilloso, nos quaes se tem encontrado fosseis cretaceos,
que apparentemente .corresponllelll á formação da bacia
de Pal'llahiba. Podem pertencer á mesma formação que
as camadas um tanto simillwntes da parte snperior do
valle (B), porém ha razões para suppur que na reali
dade são dislinctas.

Em toda esta região está o sólo impregnado de sal e
é provavel que oecorram camadas saliferas n/esta for
mação. )1

De accordo com estas investigações estão tambem as
observf.içõcs feitas na serra do Sincorú pelo Dr. Virgilio
von Helmreichen, publicadas por TscllUdi na sua obra
Viagem ao Cenlro da America do Sul. Depois de asseye
rar que esta serra extende-se de S O para ., de 13' 15'
até 12" 15' 10_lg., formando a ramificnçào leste da serra
da Cllapada, que pode-se considerar como a continuação
da serra do Espinhaço, e separa o valle do S. Francisco
do Rio Paraguassú, diz que ella tem o mesmo caracter

.. rude e ágreste da do Grão Mogol; vastos campos ex
tendem-se pelos declives do lado de Oeste até encontrar
a s~ITa da Chapada, ao passo que do lado de Leste
todo o ten'i torio e coberto de grandes ftorestas.

Sob seo ponto de vista geologico tem eLIa ta mbem
grande analogia com a do Grão Mogol, de formação
itacolumita. compondo-se, entretanto, as que demoram
ntl sua vizinhança, de granito e gneiss.

Potamographia

Como não podia deixar de ser, desemboccam os rios
deste Estado na costa oriental do Brazi!, e dentre elles
é o mais importante:

1.0 o Rio S. Francisco, um dos maiores do Brazil. Nasce
no Estado de Minas á 20· 30' lat. S. na Serra da Canastra,

..
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despenhando-se pela cachocira chamada Casca d'An/a de
1000 pés de altura, segundo von Eschwege e, depois de
atravessar em direcção geral de N. E. o dito Estado,
recebendo numerosos aflluenles, .enlra no da Bahia
1.0) no ponto em que lhe amue a direito o Rio Verde
Grande, e mais adiante 2. 0 ) no em que a esquerda o
Carilllzanlza a ell~ se une com uma barra de 75 melros
e U111 dispentlio de 78 m. cub.

Logo depois desta confluencia, banha o S. Francisco a
villa de Carinhanha, e nesLa altura jú elle é tão volu
moso que apresenta 3700 palmos na sua largu~a c acha-se
a 2036 acima do nivel do mar.

ConLinuando seo curso na Bahia, onde "ae banhando
Angicos Buraco do Inferno, E. San/o, Picos, S. Miguel e
Bom Jesus da Lapa, recebe nesta secção os segu inLes
aflluenles:

a) á direita o rio de illon/e f1ll0 que na serra desLe
nome tem a sua nascença e o rio das Rans, que Lambem
nella tem suas principaes fonles;

b) ú esquerda, o rio Corrente oriundo das faldas do
Paranan e reforçado pclos rios das Eguas, Formoso e
~lrrojado.

Sua barra no S. Francisco tem i {Q metros de largul](;l e
o dispendio por seguudo é de 304 m. cubo

SegLlindo da \"illa de Bom Jesus da Lapa, onde jú está
a 1951 palmos acima do mar, em direcção geral de
N. E., apezar das "oUas que d'ahi em deante faz, banha
as villas e povoações seguinles:

Sitio do Ma/lo (i935 palmos acima do mar), Barroso,
Pernambuco, Sitio do Viegas (-15ÚO li 5200 palmos de lar
gura), UruM, Melancia Bom Jardim. Toca (i801 palmos
slJbre. o mar), Pará, Timbó, Arapuá, Jalobá, Joá e a ci
dade da Barra.

N'este trajecto recebe os afOuentes seguinLes:
a)::í esquerda, os insigniflcanLes rios das Canôas e

oULros.



..

23

b) á direita o rio S. Onofre, vindo da scrra de Monte
Alto e desaguando duas leguas acima de Bom Jardim;
Paramirim, vindo da serra das Almas e reforçado por
muitos artluenlcs d:l eS'1uenh, desaguando 12 leguas
mais abaixo junLo ao morro do Pará, e o !poeira, que
vem, segundo Candido Mcndes e ouLros, da serra do
Assuruá, e banha Chique-Chique pouco antes de entrar
no S. Francisco, formando a grande ilha do Miradouro.

Antes, porém, desta confluencia, recebeo S. Francisco
a esquerda o Rio Grande na cidade da Barra, o qual
Lem suas vertentes na serra da Mangabeira, 100 leguas
acima de sua foz, nas proximidades de Tabatinga em
Goyaz, e neste decurso, em que apresenta 297 km. de
r..anca navegação, Ó engrossado, particulanncnLe á es
querda, por grande numero de rios, denLre o quaes
distinguem-se o Branco e o Preto. Na cidade da Barra
Lem o rio S. Francisco 830:1 palmos de largura e o nivel
da conlluencia esLú a 172-1 palmos acima do mar.

A largura da barra do Rio Grande é de 107 meLms e
3m6 de profundidade, a velocidade da correnLe é de
O,1l1 712 por segundo e seu dispendio na barra é de 18
metros cubicos.

Deste ponLo em deanLe vae o rio tomando direcção
mais norte-orienLal e banhando os seguintes lagares:

Porto Alegre, Ilha d.; Miradouro defronte de Chique·
Chique, Boavisla das Esteiras, Taperas, de cima e de
baix.o, Queimadas, Páos Brancos e Pilào Arcado. POlieo
antes desle ultimo ja o nivel do rio esLa a 1587 palmos
acima do lUar e a velocidade e volume de suas aguas já
é lanLa, qne em um segund0 correrl1 !79, 22 palmos
cubicos. Nestas regiões é que começa a formação sali·
fera do solo de suas margens.

Continuando, banha o rio Taboleiro Alto, Aldeia de
Baixo, llfalhada, Reman.~o, (onde sco nivel está a 1527
palmos sobre o mal' e corrc com a velocidade de 2.556
milhas por hora), Sobrado, Scntosé, Casa Nova e Joa:eiro,



Abaixo de Remanso, na ilha Cio Junco ou Sant'Anna,
a velocidade já é de :l1m.l milhas por hora, e entre
Carnaúba e S. Gonçalo é de 670J palmos a sua largnra
correndo suas aguas 3, 44 palmos por segundo.

No porto da cidade do Joazeiro é sua largura ue 3500
palmos, correndo em um SCglll1C!::l 188,517 palmos cu
bicos d'agua. la maior enchente que houve, em 1792,
subiu o uiveI 45 palmos sobre as aguas ordinarias, de
forma que ficou a egreja 11 palmos submergida na
inundação..

Da cidade da Barra a Joazeiro recebe o S. Francisco
poucos affiueutes notaveis, dos quaes são os mais im
portantes: a direita o rio Verde-peque/lO, vindo da serra
dos Remedias e uesaguand,) cm frente, e uma legua acima
da villa de Pilão Arcado; a esquerda o RillCllO da Casa
Nova, oriundo da serra do Piauhy e desaguando perto
da villa do seu nome. l;inalmente ainda a direita "em
lhe o rio Salilre, oriundo da serra de llióba e des
aguando 141l'gnas abaixo do Sento Sé.

Nesta altura entra o !"ia nH região das cachoeiras e
rapidos, como já indica a velocidade de suas aguas, onde
poucos e insignificantes s'10 os al'f1neotes, que lhe"vem.

Doze leguas abaixo de Senlosé encontra elle a primeira
cachoeira, denominada Sobradinho, 241 leguas abaixo
da grande c;lciloeira de Pirapora, no Estado de Minas
entre as quaes é lhore a navegação.

Desta cachoeira até fi aldeia de Caripôs, 10 leguas
abaixo do Joazeiro, é o leito GO rio obstruido por pe
dras e cachoeiras ( que ultimamente tem sido melhorado
de Joazeiro para cima pelas obras mandadas fazer pelo
governo central).

De Caripás, poré.lI, até a grande Cachoeira de Paulo
Atlunso ha, segundo informa Accioli na sua « Informação
do Rio S. Francisco)', 93 leguas dc cachoeiras e emba
raços de navegação.

ElI as inumera p'Cla fôrma scguinle: lia povoação de
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Caripós aiC o silio InhawII são 6 leguas de eguaes ta
pagens e ob trucções. De Inhaum ás cachoeiras do
Arapoâ e S. FelLr: vão ;) leguas, e des~a ultima á do
Aracapá medeia a distancia de 8 leguas; d'aqui á do
PamM 8, e desta ,í das l'argens 01.1 Var,gem Redonda

7 leguas egualmente obstruidas de tapagens.

De Pllmbú em deante o rio S. Francisco eslreita·se
consideravelmente entre marg:ms de elevada penedia.
Da cachoeira da 1'argem Redonda dista <1 leguas a do
Acaní; mui-;) leguas adianle acha-se a CannabI'QI'Q; desta
á de Rodell<ls vão lO leguas; d'aqui a de Sorababé 5; de
Sorobabé a de l'aculiul'Q 4, e desta a de Ilaparicu 6, de
cujo lagar em dianle os mais audaz"s, (Iue ainda ousam
percorrer em pequenas canôas esses espaços intermedios
não se atrevem mais, arrastando as canàas por terra
alravez de um quarlo de legua, e lançando-as nova·
mente no rio para proseguirem até a Tapera de Paulo
ADonso, 12 leguas abaixo dalluella ultima.

Neste espaço, porém, conlioua Accioli, só o homem

eminentemente temerario pode navegar pelos enormes
rochedos que tem o rio e que se póde dizer formarem
outros lantos saltos e cachoeiras, associando a idéa
esse acto de temeridade a d'aquellcs que chegam até a
iUla flroxima da cachoeira da Ferradllf'{l do Niagara, no
Canadá.

Na barra do Cw'açá tem o S. Franci~co a largura de
2810 palmos e a velocidade de suas aguas dá 190,01l3
palq-tos. No Inhaum defronle da capella, acha·se o rio
a 1278 palmos acima do mar. Defronte do Grós é de
í,25 palmos por segundo a velocidade.

Fronteiro a Pal1lbzí é de 10,25 por segundo uu de
4,383 mill13s por hora.

Na passagem do Ibó tem o rio a maior estreiteza cm
toda a sua extensào acima de Paulo AITonso, islo é,
1,076 palmos, COI11 porém, 131 de profundidade. Sua ve
locidade é de 2,15 palmo' por segundo, ~ neste tempo



o rio dá 198,639 palmos d'agua, estando seo nivel a 1188
palmos sobrc o mar.

Dozc leguas, pois, adiante da cachoeira dc ILaparica
c que o rio precipita-sc, formando a grande Cachoeira
de Paulo Allol1so.

este ponto, diz o Sr. Barüo lJomem de Mello as
aguas do S. Francisco, apinhadas entre duas enormes
montanhas de granito, dcrramam-se a principio cm cor
rentes impetuosas sobre um plano inclinado, e cm se
guida precipitam-se subitamente em trez enormes
quedas d'agua. Quando o rio está cheio a queda forma
quatro grandes braços separados por pitLorescos /{l'llpOS
de rochedos: o braço do N, de largura de J8 a 20
termos, só se forma por occasião das grandes cheias.

O principal salto d'agua cae formando uma curva; ii
meia aILura o canal de pedra, atravez do qual passam as
aguas, impeIle a correnteza para N, contra as aguas de
outro lado da corrente, mistt.:rando-se e esmagando-se
por esta assim di7.er. Desde enlão não se reconhece
mais agua em massa apreciu"el: é ludo escuma, vapor,
nevoeiro, e n'um salto immenso, o cahos revolto das
aguas despedaçadas precipita-se no abyslUo. Esla ca
choeira tem 15 a 18 metros de largura, e assim passando
em tão estreito canal, torna-se notavel peJa imPlituosa
violencia de sua corrente. Desta circumstancia resu\La
que a cachoeira de Paulo AfTonso, revalisando com a
do Niagara em a\Lura e volume, apresenla (1111 aspecto
tão differente desta, em que a agua se despenha, derra
mando-se uniformemente em uma certa superficie. Vista
de longe, a cachoeira do Niagara avantaja-se em 111 a
gestade, mas, obscl'\'ada ele perto, a cachoeira de Paulo
Affonso excede-a. O volume elas aguas .do Niagara é
tal\'cz maiol'; porém na variedade do aspccto, na sin
gularidalle dos contrastes, nenhuma cachoeira póde com
p~rar-se á de Paulo Alfonso.

No fundo do precipicio a torrente apertada entre
dous rochedos conlinúa o seu curso sem interrupção
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c I"órma ainda pequenas cachoeiras das quaes é a mais
consideravel a dos Veados.

Do SalLo Grande de Paulo Allon<;o em deunle c rre o
rio com desmesul'ada velocidade enlre illllllensas pedras
e com margens, verdadei ros paredões de rocha granilica,
de mais de 300 palmos de altura, diminuindo, porém, as
pedras e a v locídade d1 conl1uencia do ribeirão do
Jacaré em deanle (31egl1as abaixo). Mais tres leguas
adcanle é que o rio começa a alargar se de novo, for
mando apraziveis ilhas desapparecendo tgnalmente o
pendu r de seu lei lo e a elevação d os rochedos lalerae·.

Nesla altura, pouco mais ou menos, é que vem·lhe
pela direita as aguas do Xingó, que de imporlanle só
tem sei'vir de limites enlre o Eslado da Bahia e o de

Sel'gipe. No seu percurso fÓl"ma o S. Fl'ancisco, de de
Carinllallha alé o Xingó, não menos de 331 ilhas, cujos
Domes se:,ll1ndo Ilalfcld, damos abaixo em nola para
não enfastiar o leitor. l')

n Eis os nomes dessas ilhas, segnndo o mappa de
IIa llcld:

1) Gllrin!tan/w, 2) Cachoeira 3) B. do Inferno, 4·) An
gico 5) Pedras, 6) Barra da [poeira, 7) Parnleca,
81 E:slreilo, 91 Rio das Rãs, 10) Cabeça, 11) Piluba
12) Palma 13) Cafeila, 1!~) Batalha, 15) Bebedouro,
161 "alia 17, Sem nome M) Campo-Largo, 19) Pumbú,
20) Medo. 21) Bom Je;;lzs 22) Ilabirava, 23) ILabiraua
Grunde, 24) CIlIHla!Jrrlllll, 25) Sitio do malo, 26) Bandeira,
27) \'iegas, 28) Barroso, 2.9) V(I;;ante·Grande, 30) .lfan.qal,
31), Secca, 32) Cavul/os, 331 Lamarcio, 3'i) Urubci, 3.5} Man
dacarci, 36) Serra branca, 37) Sacco .'i8) Barreiro 3.9, Pe·
dra Grande,'iU1 r:achil7lbo, 41) Bóu Yi;;la, 42) Mall,qabeil'll,
43) Rarrelo, M) l.boboras, 4·5) Piripiri, 46) Fa:ellda·
Grwuie, 47) fmbllrana 4.8) Sussuarana, 49) Bàa ri la,
J() CW'aiba, 51) illelleirv, 52) Sabonele, 53) Fazenda da
Barra, 51·) Riac/zo das Calldas, 55) Jurema, 56) Desordem,
57\ Toca, 5S) Roçado, 3.9, tll'acapú, 60) Torrill/lfI, 61) Timbó
(i21 Seba;;/ilies, (i3) Picatia, (i'i) Caraibas, 65) n<lcllliára,
66} Angical 61 \ Maria de Al'aujo, (8) Prepecé 6.9) Gaivolas,
70) Joú, 71) Meio, 72) Camaleão, 73) Laranjal, 74) Jllcella,
7,í) Sacco, 76) Sambambaia, 77) Call1ldos, 78) Balalha,
79) Pol'lo-.-l.legl'e 801 Gaivola, 81) Champrona 82) [calú

4
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2." O Rio Real serve Ü~ limile enlre a Bahia c Sergipe.
Nasce n'uma baixa, em um tanque conhecido por
Tanque de S. Francisco, e durante seu curso de 40
leguas, recebe do lado Sergipano o Jabebery, o Ila
mirim, o Saguim, o Indaiatuba, o Guararema, e () Piauhy,
e do lado Bahiano uns não menos insignificantes ri
beiros, como o Tauá e outros. Nesle decurso banha o
Rio Real em Sergipe as villas de Campos e Espirito
Santo e na Bahia a villa de Abbadia até onde permille
navegação.

83) Bamburral, 84) Chupa, 85) Cannabmua, 861 Gado,
87) Miradouro, 88) Cavallos, 89) Povo Grtlllde !JO) PUIIO
Pequeno, 91) Resende, 92) Anta, 93) Mendonça, 94.) Bois
95) Brandão, 96) Povo, 97) Marrecas, 98) Silva 99) Boa
Vista 100) Povo, 101) Barro, 102) Cajueiro, 103) Manga,
104) \renda, 105) Páos Brancos, 106) Gamella, 10'7) Ja/obri
108) lvlôrro, 109) Taquw'il, 110) Curml Novo; l1l) lJoa
Vista 112) Amadêo, 113) Lcullanio, 114·) Angicat, 1151 Ilha
Grande, 116) CarnaLÍba torla, 117) Correntes, 118) lia
gadeiro, 119) Bois, 120) Redonda, 121) Estreito, 122) Tm
jicante, 123) Cabras, 124) Meio 125) Taboleiro Alto, 1261
Bento Pires, 127) Carrapato, 128) Curml l'elho, 1'29) Tabo·
leiro da Feira, 130) Malta-Grosso, 1311 Campo Largo, 1321
Limoeiro, 133) Riachão, 134) Sitio do i'rleio, 13.3) Noronha,
136) Cascalho, 137) Narciso 138) Soares, 1391 A Ideia,
140) Lamw'ão, 141) Angical

l
142) Arl'llial, 1113) Sob"udo,

144) Porto dos Caval/os, 14;)) Tapera cio Moni:: 146) [/11
bu-:eiro, 147) Zabelê, 148) S. Femando, 1491 Zabele Se
gllnda, 150) Bebedor 151) Caval/o Mar/o, 1.)21 Riacho.
153) Varginhas, 154-) Trahiras, 15:3) Pito á Pique, 156)
Sassuapára, 157) Mllndo·Novo, 138) Lagoa, 159) Malhada,
160) Santarem, 161) Canna-fislula, 162) Parlo Alegre,
163) Bois, 164) Santa Ca/harina, 163) Urucé de cima,
166) Capivara, 167) Camaleão, 168) Urucé de bai.w,
169) Agostinho, 170) Ferreiro, 171) Encaib/'o 172) 1'irlllnCl
173) Maria Magdalena, 114) Boqrwirâo, 175) Pacheco,
176) Pedras do Ma/lIias 177) ,funco, 118) Cachoeira,
179) Mandacarú, 180) Lameira, 181) Camahubeira, 182)
Chumbada, 183) Tapem, 184) Coqflciro, 185) Lagôa, 18(j)
General, 187) Rodeador, 188) Fag.u, 189) Joaquim Yelha,
190) Jatobú, 191) lida l'isla, 192) 31'chipelago de 10 ilhas
em frenle ao Parlo da Pedra, 193) S. Luzia, 194) PUfl'
carauhy, 195) Pic0

6
196) Jalobá, 197) Bois, 198) Cima,

199) Cachoeira, 20) Gato 201) lIfaniçoba. 20'») Pontul,



3.0 O Tlapicurú nasce da juncção do Ilapicurú-mirirn
com o Ilapicurú-guaçti. Aquelle nasce na serra de Ja
cobina ou Itiuba, uma legua disLante da cidade de Ja
cobina, recebe diversos riachos que della vem, como o
Cannaoieiras, o Calheia, o rio do Ouro, que aLravessa a
cilada cidade, o Bananeira e o Taboca. Eutra no mu
nicípio de Santo Antonio das Queimadas, onde c;e une
ao Ttapicurú-guaçú, que nasce na dita serra perto de
Vi lia-Nova da Hainha. Depois desta juneção, segue o rio,
com o nome geral de Itapicurú, em direcção geralmente

203) Cayacú 204) Guayanas, 205) Ponlal=inllO da Pedra
Branca, 206) Rato 207) Velho José 208) Curaçá pequeno,
209) Curaçá grande, 210) Barra, 211) Torres, 212) Jiqui.
213) Bom Successo, 214·) Capiuara, 215) Carahibas, 216}
SUrllbim, 217) Grande, 218) Icó, 219) Lontra, 220) Angi
cos, 221) Lagurr, 292) Pequena 223) Missâo 224) Bananal,
2251 Carapunté, 226) Mortes, 22/) Estreito, 228) Inhallln,
226) Wsú;o T'elha, 230) ringicos, 231) Marrecas 232)
Jacaré, :2.13) Mosquito, 234·) S. Joào 235) Carahibas, 236)
Curralinho. 2371 Grande, 238) Jiqni 239) Cachoeira, 21,0)
Tamwzdwi 241) Illlbu:eiro, 242) S. Maria, 243) Peruassú,
244) Lagartixa, 24.5) Mangue 246) Almas, 247) S. Felix,
248) Pedl'a, 249) Criqueri, 250) Comprida. 251) Padre,
252) Dionisio 253) rilmas, 25/~\ Joa, 255) Tapera, 256)
S. Miguel, 257\ Redonda 258) José Alues 259) Piedade,
260) Qui.raba 261) Aracapcí, 262) Malua, 263) Flores
261t)·Serrote. 265) Cabras 266) Abelhas 267) Missâo, 268)
Bois 269) Mutum, 210) S. Benediclo, 271) Jatobá, 279)
Angll:eiru, 273) 1 eado, 274.) Vaccas, 275, Calabouço, 276)
Caxallhy 211) Assumpçào 918) Cama/eào, 279) Fouce,
280) Cu~ra/, 281) Lama, 282) Pambu:inllO, 283) Pambú.
284) Sabollcte, 285) Fauella, 186) Onça, 287) Bois, 288)
Brejo, 289) Rarra, 290) Pinho, 291) Bua l'ista,392) l'argem,
293) Ca:ralllbú, 19/~) ~Iixallhy, 295) Cauallos, 296) Angll
::eil'o, 291) CraulUl, 298) Cajueiro, 298) Brandões, 300)
Grande, 301) Missão 302) Caxauh!} 303) Curralinho,
304-) Meio 305) Potarata, 306) SerrolirúlO, 307) Barra,
308) CurralinllO, 309 Belem, 310, Casa 311) Cannabraua,
312) Churuméla, 313) Bóa- Yista 31/~) Formiga 315)
Grande, 316) Cangllssú, 217) Pedra, 318) ClIité 319) ViuL'a,
320) Tucllruluba, 3:21) Jatobá, 322) S. j\Jliguel, 323) Crueira,
324) Espinheiro, 325) Sorobabé, 326) Penedrnho, 327) Ta
pera, 328) Sitio, 329) Barra, 330) Bode, 331) Tapera de
Paulo Anonso, 332) Forquilha, 833) S. Felix 334.) Praia
335) S. Gonçalo.
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oriental, atravessando um valle ferUI regularmente
povoado e muito proprio a creação de gado, banhando
fi villa do seu nome e recebendo algulls aflluentes, par
ticularmente a esquerda na freguezia do Aporú, taes
como o Manguinho, o Piricoara (reforçado pelo GanulÍ)
o Prata, Mangues, Barracão e Soure. Finalmente, depois
de um curso de 790 kilm., desagua no oceano por
uma barra obstruida por um perigoso banco. Apesar
desta extensão, não tem importancia como via Iluvial,
pelas continuas cachoeiras e corredeiras. Seu valle,
porém, "é celebre pelas muitas fontes thermaes, qne
possue, entre as quaes distinguem-se a do Sipó, Mos
quete, Rio Quenle, Saúde, Fervente, Talhada, Olho d'agua,
Lage, elc.

4. 0 O TW'iry nasce nas vizinhanças do arraial do
Timbó e desagua no oceano.

5.' O Inhambupe nasce nas montanhas vizinhas da
antiga villa de Agua Fria e cidade da Serrinha, dirige-se
para E. S. E. atravessando um leito todo pedregoso, e
banhando as villas de seu nome e de Enll'crios, c mais
Serraria, depois do que recebe a esquerda, vindos da
freguezia elo Aporá, os rios da Serra, reforçado pelo
l'ijuco, o Timbó e outros. Em seguida banha a direita a
Divina Pastora, Palame e, já na barra Baxio lança'.ldo
se enlão no oceano.

6.' O Sllbahuma nasce nas mesmas montanhas, vizi
nhas de Agua Fria, lama a principio a direcção (le
leste e depois de S. E., banhando a povoação do Riacho,
Sitio do Meio, onde é subjugado por uma ponte do
Ramal do Timbú, villa de Entre-Rios, Se.~maria e Jangada
e lança-se- no oceano no lugar de SulJabum3.

Em seguida a este YCJLi:

7.' O Sallhipe, menos importante, que nasce a L. de Ala
goiubas, banha o arraial do Sitio, e lança-se no oceano.

8,0 O Pujuca nasce na freguezia de Santa 13arbaI'3,
termo da Feira de Sant'Anna, no lagar ch:lInado Lngcsj
separa este do lermo da PUrifiC3~'ão, recebendo, pouco
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antes da faz(lnda Coqueiros, o Salgado, perto de CUj,l

conIluencia passa a estrada geral de Inhambupe c Pu
rificação á cidade da Feira. Pouco abaixo do engenho
Barriguda \'em-1h.c o Paramirim, junto do qual passa a
cstrada pela qual descem os productos dos districtos de
Bento Simões, Coraçüo ele Maria c dos engenhos Zabele,
Carrapato, Furna, !Lagoa dos Porcos, Fortuna e Bur
r(quda. Enriquccido com estas aguas, entra o Pojuca
no municipio de Santo Amaro, dividindo-o do da Pu
rificação, onde sc lhe ajunta o Camorogy e banha
uma porçào de engenhos, como Victoria, Piedade,
l,quaçll, Brejões Colinguiba, 1'elho de S. Jodo Periperi,
e Ladeira Grande, todos do termo da Purificaçào e
lUUitOS outros do de Santo Amaro, por um dos qllaes, o
tlra11laré, passa a estrada que traz para Santo Aruaro os
productos dos districtos do Pedre/o, Jesus Maria José,
Santo ..tntonio dos Brejões, Periperi e Oriçangas e das
villas de Inhambupe, Ilapicllrú, Cidade de Jacobína, vi1la
de Sento-Sé e rio S. Francisco.

Seguindo atrayc 'sa o Pojuca os termos da villa
de S. Francisco e Sant'Anna elo Catú, banha esta ultima
villa recebendo ubaixo della os rios Calú, Quericó
Grande e Querícó-míri11l, e procura o oceano 1/2 legua
antes.,do qual precipita-se d'uma cachoeira e desagua
no mar junto da Torre de Garcia d'Avila n'uma en
seada antigamente conhecida por Tatuapara. Todo o
districto, que atravessa, pertence aos mais ferteis do
Estado e onde se desenvolverão muito as lavouras de
canna e fumo. Pl'incipalmente pela cachoeira que o
intercepta perto de slla barra não é navegado,

9.· O lacllipe nasce na ladeira de I3rolas, freguezia do
Rio Fundo, termo de Santo Amaro, alravessa esta fl'c
guezia e as do M nte, S. Scbastião das Cabeceiras de
Passé e Malla de S. João banhando um grande numero
de cclebre engenhos e a villa da i\laLla, recebendo de
mais importante apenas o Jaclll7lirím e indo fazer
barra ao S. de Monl Gordo, n'um lugar onde antiga-
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mente os jesuislas fundaram no principio da povoação,
uma aldeia de indios, conhecida por Santo Antonio da
Ressaca, pela muita que alli faz o mar.

10. O Joan.nes nasce nos pantanos e laguas existentes
no engenho de Gorgaya Grande, 1/2 legun da antiga
villa de S. Francisco. Pouco depois atravessa. a fre
guezia do Monte, onde banha diversos engenhos, divide
o termo da capital do de Abranles, sendo subjugado
por um grande viaducto da estrada de ferro da Bahia
ao S. Francisco na estação de Parafuso duas leguas
abaixo do qual desagna no mar entre Hapoan e Abran·
tes a 1750 braças ao S. desta villa. E" caudaloso.

Dentro da Sahia de Todos os Santos desaguam, alem
de outros menores, como o Colegipc, Pilanga, Para·
mirim, Gl.lahiba e ACllpe, os seguintes mais importantes:

11. O Sergipe do Conde, que se fórma da uuião do
Traripe com o SlIbahé:

a) o Traripe nasce no lago chamado Tanque de San
zala, uma legua a O. do arraial da freguezia de Oliveira
dos Campinhos; atravessa·a de O a E. recebend'.> nella
os rios Secco, dos Kagados, Olhos d' AgllCl e ~fonleiro, e
entra na freguezia de Santo Amaro, onde recebe o
flapilingl.l!/, vindo d'aquella freguezia. banha os enge
nhos do Mamão, Allrora, BoleI/lO, Engenho Velho e
Calacumba. No lugar chamado Cambllla une-se com o

b) Subahé, que nasce nas vizinhanças da cidade da
Feira de Sanl'Anna. Logo em seguida entra na freguezia
de S. Gonçalo dos Campos e depois na da Oliveira, onde
recebe o flaqllary e banha o arraial séde da freguezia.
Penetra mais adiante na freguezia de Santo Amaro,
onde recebe o Sergy oriundo da freguezi:l de S. Gonçalo,
reforçado pelo PeralÍnas por seu turno formado pelo
Roncador e r.;rupy, todos da freguezia de Oliveira. Na
freguezia de Santo Amaro banha o rio Subahé os en
genhos de Sllbnhé, Sanl'Alllla, Jericó, Mllssllrunga, e, já
dentro da cidade de Santo Amaro, que toda ella atra
vessa, recebc a direita o ScrgYfllil"im.
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Pouco abaixo da cidade une-se ao Traripe no referido
lugar denominado Cambllta.

D'abi em deante o rio, formado destes dous, toma o
nome commum de Sergipe do Conde, e recebe logo a
direita, pouco abaixo da Call1bula, o rio Pilinga c vae
banbando os seguintes engenhos:

Conde, S. Lourenço, S. Bento das Lages (Institul.'o
Agricola), Cajahyba e S. José, onde se lança na ballia
de Todos os Santos, entre a ponta da ilha de Cajahyba e
a villa de S. Francisco, chamada por isLo da barra do
Sergipe do Conde.

i2. O ParagllasslÍ nasce na fralda occidental tio morro
do Ouro na serra do Cocai, com o no.me de Paraguas
sll:inho, denominação que conserva aLe a povoação do
Commercio de fóra n'uma distancia de 18 leguas. Ahi
recebe elle o .tlpagarla, rio que se fórma de diversos
outros, como o Ribeirão de S. Domingos eLe., vind·)s da
serra do Gagáo, e que, depois de um curso de 5 leguas,
recebe a' aguas do Catinga Grande, rio de 5 leguas de
curso sahido da serra de Sincorá. Duas leguas abaixo
desta juncção lança-se o Aipayal'la no Paraguassú.

Deste ponto a mai duas leguas recebe o rio principal
o Negro, vindo cgualmcnte da Serra do Sincorá com
6 leguas de curso. Mais 6 leguas adianLe recebe o rio
Preio, ouLro lllho dos brejos da diLa serra do Sincorá,
com 4, leguas de curso. Ainda mais adiante recebe o
Sumidouro, vindo dos campo fronLeiros a serra do
Gagáo na aLLura da fonte de . João. Em seguida afllnem
ao paraguassú os rios ltfOCll[]C, e Combucas, vindos da
serra da Chapadinha, ramificação da do Sincorá, correm
parallellamenLe durante 6 leguas unem·se então, e o rio
que assim e fórma, faz ainda um curso d'uma meia
legua mais e se lança no Paraguassú.

Engrossado por esta forma por todas esLas aguas,
passa o Paraguassu:inho, a aLravessar um:l cadeia de
serras das quaes umas se abatem e outras se submer-



gem para fazeI-o rebentar em borbotões depois de um
curso subterraneo de uma legua, no 11lg:J.r chamado
Passagem do Andarahy, onde dispede-se das regiões
montanhosas, para, sob o nome eutão de Paraguassri
passar a banhar extensas e desertas maltas agrícolas.
Ahi nesta passagem do Andarahy vem-lhe o Piabas,
rio de 4 leguas de curso, com suas fontes na serra da
Chapadinha, pouco distante das do Jlfocuge e Combucas,
no qual, no lugar chamado-Cousa Boa, desagua o rio
Chique-Chique, vindo da serra do Empareelado.

Pouco abaixo da conlluel1cia do Piabas. recebe o
Paraguassú o rio Cajueiro, vindo com duas leguas de
curso das proximidades, e a L, da povoação de Chique
Chique.

1 o lagar denominado Sanla Rosa recebe o grande rio
o Sanlo Antonio, que nasce na serra tla Flll'na parallella
a do Cocai, a O. da dos Picos ou Campestre, fronteira
a da Tromba. Este importante afaueute passa entre a
cidade dos Lençoes e a povoa~'ão da Pedra Cravada
d'aquelLa distante -* legnas, e é em seguida engrossado
pelo rio S. José. Este rio nasce uma legua ao N. de An
darahy na serra deste nome, tOLDa por (j leguas a di
recção de S. alé a harra do Gru'ápa, onde as 61gua
deste, "indo da mesma serra dislante 3 leguas, vem
augmenlar o volum das suas. ~o seguinte curso é en
gros~ado pelos Roncador, Bichos Caldeirões Capivaras,
Ribeirão do Inj'el'1lo; Lençóes e Limoeiro, todos da mesm::>
serra ao lado de Oesle, enlre as cidade dos Lenções c
de Andaraby. Depois cle um curso de 6 leguas, desagua
finalmente o S. José n'llm ontro rio, a que em alguns
logares dão o nome ele Cochó e em oulros de Andarah!l
(' finalmenle de Santo Anlonio,

Depois da arn uencia de, le rio S. José, recebe o Sanlo
\ntonio o Rio Grande, vindo da serra do Campestre, e
depois de um curso de 18 leguas capn de navegação,
lança-se no Paraguassú, no lugar já cilada, chamado Sanla
Rosa, depois de ler banhado a povoação de Parnahyba



distante duas a ires leguas ao ~. da Pedra Cravada. Um
ouLro arn~lenLe deste rio Santo Antonio é o [Tlin,qrz, que
nasce na serra do lIIorro do Chapéo duas leguas ao N.
da povoação, e, depois de atravessar a serrania do Sill
cod, ddla se despenha banha uma gl'ande porção de
Lerras incu\las de agricultura lançando-se no Santo
AnLonio, após UIll curso de 3Q-·!Q leguas. Deste Ulinga
é al'lluenle importanLe o rio Â/1(larahy, oriundo da cor·
dilheira do Sincorá, lado de O., da qual se precipita;
rccebe o Chochá e em seguida desapparece sob ullla alta
e extensa rücha calcarea, para surgir depois e lançar-se
no Uinga, mas recebendo antes o interessante rio da
Prata.

Depois da conlluencia do Santo Autonio, enlra oPa·
raguassú lI'uma região de cachoeiras e rapidos das
quaes é a prilllcinl a de Santa Clara, logo meia legua
abaixo. E' formada por u '11 lageuo que atravessa lodo o
rio.

Quator:e ou quinle leguCls abaixo achalll-se.os ra
pidos e a cachoeira de Tamandúa, tomando o rio alé
aqui a direcção de O. a E. com uma pequena inclinação
para o N.

Mas :.1l11es desla cachoeira, dez leguas abaixo da foz
do Sânlo Anlonio e no lugar chamado Jllórro das Araras,
recebe o Paraguassú o Una, seu ultimo arnuente nesla
a\lura. Este Una nasce da reunião do rio Giboia, que
"em da serrania do Sinconl, da qual se precipita no
Campo do ~Ieio, ,.I, leguas d\l povoação do Sincon\ com
o rio Jiqllié, e depois de Ulll curso ue 15 leguas, desaguél
no Paraguas:;ú no citado lugar, acima da cachoeira de
Alnwcegll recebendo nesse trajecto o Tim/Já, o Jlfocllgé,
o .lnlorinlul, o Pau Secco, o Trindade, o Barriguda e
ontl'Os. Sna,; margens sélo sujeitas as febres malignas,
mas são diamanlínas.

Entre as cachoeiras tio TuntClIldllá e Almecega no Pa
ragllassú, acha-se a dos Funis, a mais perigosa alé
João Amuro.

;;
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:\I:'i:lleguaabaixo de rl/CllIeCl'ya,que nào ('IlJais tio que
um \'iolento rapid.o, e tá a dos Macacos. Duns e lUeia
mai., adeante se encontram a do Uorro dos Feados e a
do Ataroio. No fim destas Ieguas está a dos Tamboris.
Trez leguas adeante está o lugar chamado Pombas e
outras trez abaixo o chamatlo il:al, com trez grande
cachoeiras: Pombas, Caixão e Tomauams, elas quaes
a segunda, depois da dos Funis, é a peior de todas

Tomauaras é um rapido, e, como já o indica o nome,
. é tão grande a velocidaele de suas aguas, que arrancam
as "aras das mãos dos canoeiro.

Duas e meia leguas abaixo deste rapido está a villa
de João Amaro, estação da estrada de ferro central, c
entre ella e a fazenda Sacco do Rio (5 leguas), ha mais
a serie dos seguintes rapidos e cachoeiras: t..:aja:eiras,
Poria .llegre, Roncador, Almas Poço do Café, 1'olla,
e, tres leguas mais adeante, o Poço Ra:o.

Finalmente, em distancia de 8 leguas acimd da cidade
de Cachoeira, acha·se a cachoeira do Tim/1ora, a maior
das deste rio.

Está situada entre dous murros e apre enta tres
sallos, pelos quaes se precipita o rio, pl'Ímeiro CJ,uasi
perpendicularmente n'ulU caldeirão e (lepois em um
poço de 150 metros de comprimento. Tc n de alLur.1
25 metros. Mais atleante acha·se a cachoeira das Bana
lIeiras, onde o rio corre escondido debaixo de um
Jagec1o.

Quatro a <.:inco leguas abaixo d~ste ponto, é que o
Paraguassú recebe a esquerda o Jacl1iJype, primeiro
ameuute de importaneia. que aeeei:a depois de, quarenta
l' tantas leguas acima, ter sitio engrossado pelas agutls do
Um!. Em todo este longo trajecto vcm-Ihe riachos mai

ou mellOS longos, que temporariamente trazem a~lJa.

O proprio Jac II iJYiJe , apezar ele ser longo, pois vem da
Serra do Morro do Chopro e recebe nma porção de



aflluentes, dos quaes é o principal o Paraligy, so(fre do
mesmo mal: corta nos verões fortes.

D'ahi em deante torna-se o leito d P.lraguassú mais
egual e trauquillo e o rio segue seu curso banhando as
cidadrs <.la Cachoeirn e S. Fclix, onde é SllUjug1do pela
grande ponte da estrada de ferro, e donde começn a na
vegação do seu curso inferior.

Pouco abaixo da cidade de S. Felix. vCLU-Ihe a direita
o CI/pivary, de brcve curso, e o Sillunga, tambem
insignificante.

r/entre a Ponta do Sou:a c En!Jenho da Ponta para
abaixo alarga-se extraordinariamente, furmando um
verdadeiro lag , onde lhe afiluem de um lado o rio
Iguape ú e querda, úndo do chamado Y(/lle do J.rlllapr,
prorluclivo e salubre districlo assucareiro, e o rio dc
llaragogipe Oll Guahy ii direilél.

No meio dcste lago estú a Ilha dos Frullce::es, atraz da
qual o ri torna a estreitar-se e segue para SE. Até a
sua foz-reeebe mais adeante o rio Batatall, e outros de
menos imporlancia, lançando· se finnlmente na bahia de
Todos o' Santo, entre a ponta du Barra e a costn de
Bom Jesus do: Pobrl!s, del'ron e da'> ilhas d s Frades,
Meau e Ilaparica.

13. O Jugllaripe nasce nas vizinhanças da yilla do
Curralinho, e, dirigindo-se para S. E., entra no terrilorio
;Jnligo da freguezia de S Felipe, hoje Conceiçào do
AIIl'eida, onde recebe a direita o Mocalllbo vindo da
Serra da Giboia. Mais adeante vcm-Ihe a esquerda o Ca
rahipe, que na e na serra da Copioba e é engrossado
pelo SapClLlIhy. Entrando em segnida em territorios da
frcguezia de Santo \nlonio de Jesus e pa sando em di-o
tancia de 1 2 legua da cidade cJ'e 'le nome, 1 eeebe neste
dblrieto pela direila o Jcql1ilibá lambelll \ indo da
Serra da GilJoia, e mais adcanle. pela me!'1113 llIar~elll, o
Tagtin,gCl, o Corah!Jpe (as~ú e mirim, que nascem n'ulll
lago da estrada do HeLilo, unelU-se e llloyelU diversos
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engenhos), o Onha, c, já dentro da cidade de XtlZll_
relll, que elle atraveSS:l de O. a E., o Balalan e o CamamiÍ
a esquerda, e o Jacaré a direita.

Pouco abaixo dessa cidade vem-lhe a direila o Cafiara,
e a esquerda o Capioba, (asst'J), que vem das fJ'cgue;da
da Cruz das Almas e S. Felippe, e, antes de desaguar
no Jaguaripe, recebe o Copioba mirim.

Seguindo o rio Jaguaripe, recebe, ainda pela mesma
margem esquerda o Tijllca e o Mallaj'omc (limite dos
tenDaS de Nazareth e Jaguaripe) juuto a capella de
Santo Antonio das Barreiras, e pela direita mais abaixo
o rio de MaragogipinllO, que vem de um tanque da es
trada do Retiro. Uma meia legua abaixo desle, e ainda
a direita, recebe o rtralllhype, que nasce de um segundo
tanque da meneionacIa estrada do Retiro, atravessa a
cidade de seu nome, recehendo, abaixo della, o rio do
Barro Podre (limile entre Aratuhype e Jaguaripe) e vae
unir-se ao rio principal no lagar denominado Porlo da
Espada. Seguindo o rio Jaguaripe seu curso desle ponto
em deaute, engrossado por pequenos rios, banha a vilIa
de N"ossa Senhora d'Ajuda de Jaquaripe, a mais velha
villa do Recoucavo da Bahitl, onde tem uma magestosa
largura, e panca meuos dp. 1/2 legua abaixo da villa,
recebe o Rio da Dona (aqui chamado Callipe Ol~ da
Esliva, porque duas legnas acima de sua confiuencia
recebe um \'io que banha a povoação deste nome), o
mais importanle de seus arnnelltes.

Este Rio da Dona nasce na serra da Giboia (fre<fuezia
de Sant'Alllla), marca o limile entre as freguezias de
S. Miguel e Santo Anlonio de Je. U';, recehe o rio
Prelo, tambem nIho cl'aquella serra, passa cm distancia
úe uma legua da cidade de Saoto Antonio ele Jesus,
entra oa freguezia de Aratllhype, anele recebe o rios
Macacos e Moleques, banha o engenho S. Bernardo,
abaixo do qual serve elCl limites entre as frgnezias da
Esti\'a e Jaguaripe, recebendo a e qllerda o Baptisla e
a direita o CUl'Clcuçaba. No lagar denominado ldilliJuilo



recebe a direila o rio ela Estiva, com seus afll'Jenles
Oilinga e Jaciní, e segue d'ahi cm deanle com o nome
de Cahipe (em rnão de um pequeno povoado deste
nome) ou Esli\'a, engrossado ainda pelos pequenos rios
da Lenha, Sambllé e outros pela direita, e o Trlpicha
cocÍ/'a a esquerda. Sua direcção d'alli em dcante é ge
ralmente a de . e mais abaixo vem-lhe ainda pela
direita o rio PollllllllnglÍ.

Pouco abaixo deste, banha pela esquerda a "illa de
Jaguaripe pelo lado meridional e lança-se então no
Jaguaripe no logar chamado PonLaletc.

Quasi em frente deste Pontalele, recebe o Jaguaripe
pela esquerda o rio JlJocujó, engros 'ado pelo Choró,
ambos nascidos nos campos ao N.

Jú enlão muito largo e magestoso, dirige-se para o
Oceano no qual se lança, fazendo barra entre a ponta
da povoação da Barra do Garce: e a pauta fronteira de
Cai:wpregos, exlremidade meridional da ilha de !tapa·
rica. A outra ponta em frenle e ao N. da barra do
Garcez na ilha da ;\[ullgabeim ou Calabar, chamada
Palita do Cavallo, na margem esquerda, fórma o ponto
em qne o rio se une com a' agu s do estreito ou canal
que s~para a ilha de lLaparica do continente.

A navegação do rio Jaguaripe vae até a cidade de
Nazarelh onde pára em frenle a cachoeira que ahi haj
no rio ela Dona vae até o engenho de S. Bernardo
onde egual obstaculo põe· lhe termo, e no da Estiva até
a povoação deste nome, tres leguas acima da villa de
Jaguaripe.

O rio Aratuhype é navegavel por pequenas lanchas
até pouco abaixo da cicLHIe, e o de Maragogipinho aLé
pouco acima do arraial cleste nome.

O primeiro rio que desembocca no oceano, fóra da
babia de Todos os Santos é:

14. O Jiqlliriçá. Este rio nasee na villa de Maracás
onde Lambem outros rios tomam na ·cimento. Depois de



-1-0

receber pequenos amuentcs. entra no municipio e fre
guczin da ciclade de Areia. que banha, e recebe o
ria chão da Areia e o .I1llcIlry a esquerda. Mais adeante
vem-lhe o Boqllcirclo, e entrando no município da "iI1a
da Capella Nova tle JiCIuiri~'ú, n qual é por elle banhada
ahi recebe, a direila, o Rio d IS I'elhas, que vem das
ferteis maltas do S. O. Mais abaixo recebe mais o
Bom Jesus, e em seJuida o JiquiriçlÍ ·mirim pela margem,
esquerda, rio famigerado por Sllas febres, e que serve
de IimiLes a diversas freguczias.

Quasi em frente ao arraial do Coriry, siLuado sobre
sua margem direito, "em lhe o Hibeirão do Carla lírio,
que Delle se precipiLa de cima de u lU lagedo. Meia legun

abaixo desta conlluencia, banha o .TiCIuiriçà a povoação
ela Lage, anue recehe o riachão ela Lage e depois o de
Jodo Dias, que separa a frcguczia de S. Miguel da da
Esti\·a. Sua margem direita d'ahi em deanLe perLence
toda ao municipio de Valença que lhe ell\'ia uma serie
dc pequenos rios, dos quaes é o J>lllipe o tle mais
vulto, e o rio principal neste decur',o banha a antiga
"illa de JiCJuirirú hoje quasi desapparccidai e a es
querda até o mal' é Lerritorio da fre;.(uezia da Estiva,
que 1l1e remelte os rios Fra/lcisco, Tirir!/ (que atr;wessa
a lagoa dos SeLe Brejos'), o Cor/a ,lIüo na aldeia dos
Prazere , o Rio dos Púos (reror~'ado pelo dos AngeliTls)
e, finalmente, o rio do Cras{o panca ante de lançar·se
no Oceano na povoação da Barra, fronteira ao MOITO

de S, Paulo.

Por esLe rio Crasto jtt hou"e a idéa (e até chegou-se
a fazer esLudos) ue commuL1icar o Jiquir'ç':t com aJa
guaripe medianLe um c;\l1al de (~lcil onsLrucção q'.le
uevia ir do rio do CrasLo ao PO!Ul1lllllgÚ.

A barra do .liquiriçit é obslruida [1or um banco.
])ella para cima O rio é fundo e navega\'cl até a antiga
villa do seu nome, J legnas :Jcin:la, hoje abnnclonada, e
onde o rio tcm a sLln primeira cachocim. O'ahi para



cima é navcga"cl por canoas, c isto mesmo só depois
de beneficiado e lihertado da 1l!fl1lplw do lago, qne
deIte se apoderou em grande extensão.

Esle districto foi ouLr'ora muito rico em preciosas
madeiras de cOllstrucção, devastadas em menos de um
seculo pelo selvagem machado e o fogo proposital, contra
o que tão debalde clamou o Dezembargador Francisco
Nunes da Costa, ouvi<lor c conservador das InaUas de
I1héo .

15. O Una, (de Valen~'a) nasce na serra do ~lucugê

em di ti icto muito coberto de mattos e quasi de ha
bitado. Corre de O. a E. paralellamente com o ,Tiquiriçá'
banha a cidade de' alençl, ondc presta suas aguas como
motor á fabrica de Todos os Santos e desagua na bahia
de Tinharé cOllll1lunicando· e com o Oceano ao S.
pelo canal ou estreito que separa a terra firme das
ilhas que compõem o archipelago de Tinharé. Neste
canal desernbocca o Jiq/lié, que vindo das vizinhanças
elas fonles do Una, banha a villa. ele Nova Boipeba.

Dos affluentes do Una, é o mais notavel o Una·mirim
que de 'agua quatro leguas acima da cidade de Valença.

16. O Rio de Contas, nascc duas leguas ao S. da viIIa do
Bom -Jesus do lho de Conlas, no alto da serra da
Tromba. A principio corre para o N., e, contornando
a dita viUa em Ulll bello semicirclllo. volla-se para o S.

lIa sua origelll fórma a serra um allo penedo que lhe
deu o nome, d'onde sahem duas serras para o N. O.,
as quaes se vão abrindo em fórma de triangulo, tendo
no meio Ullla campina chamada F((:enda dos Gemes,
cujas agu3S correm para o rio de Contas como todas as
que dessas serras tomam a direcção de S. e L., indo
para o Paragnassú, as que tomam a de N., e para o
S. Francisco as que procuram a de O.

Ao lado da serra da. Tromba nascem mais da parle de
130m Jesus, o rio Cllrralinho, o Calolés, e o Palmeiras,
que unindo·. c abaixo da Tromba. tomam o nome dc
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Ribeircio de Calolés, que ni nela é formntlo por mais
outros rios oriundos da serra do Gunrdn-múr.

Unidos nssim o Cnrralinho e o P'llmeiras sol> o
nome de Ribeirão de Cotolés, corre este por extcnsão
rle uma legun e lança-se no Agua Sl(ja, oriunelo ri
pico de ILabira da mesma serra elo Gnnrda-mór, 'q'le
sete leguas a S. E. da villa rle Bom .Te-lIs se lal1<:n no
Rio de Contas riepois de um curso de doze leguas.

Reforçado assim por todos estes rios, segue oHio d
Conta 'ClI curso para S. E. e rccebe a S. E. da cjcl1d
de Minas do Hio de Contas o Bromado, r1lho do morro
das Alll1HS e quc 1/2 leglla abaixo da cidade fórmü lima
vistosa cachoeira. l\Inis adeante recebe o grande rio o
Santo ,inlonio engrossado pelo Tapem e seis leguas
abaixo o Gavicio, oriundo ela Serra das Almas e en
grossado a dil'eiL:l pelos rios CondelÍba, Sanl'AnHa, Canna
brava, Barra de San/' Aml(( e Ressaca, e a esquerda pelo
Poções, Gentios e Duas .Passagens. Ainda mais abaixo,
recebe o rio rie Contas á esquerda o C;incorú que vem da
serra de seu nome, o Prelo, das Pedras, ManagerlÍ, Rio.
beircio de Areia, Pires, Agua Branca, OriçogllassLÍ e ou tros
que atravessam grandes maltas, e pela direita o Grano.
gugy engrossado pelo Salina. Abaixo desta ultima con·
lluencia estú o sitio e Salto dos Funis. Livre deste 'obsta
culo, segue o rio de Contas sell curso para L. até vir
formar barra na villa da Barra do Rio de Contas, onde
apresenta um bom ancoradouro, de quatro braças de
fundo em lama

Menores do que este são os tres rios seguintes:
17. Ilalzipe, que nasce de muitos rios vindos da scrra

do Jacaré, dos qllues nm banha a cidade da Conquista;
18. O Cachoeira, com 60 legllas de curso, que nasee

na serra do Grongugy rdorçado pelo Salgado, filho da
mesma serra e com nm curso de 40 leguas. Ilahipe e
Cachoeira desagnam em llhéos.

19. O Una, ainda menor que os dous antecedentes,
nasce nas scrras meridionaes da Victoria, corre de



• O. aS. recehendo o importante Braço do Sul, e desem
bocca no Oceano banhando a villa de Fna.

20. O Po.rim, nasce na lagõa de seu nome perto da
mesma erra e desagua ao N. de Canuavieiras, formando
a ilhas do Parlo do Mallo, Oili::eiro e Commandalllba,
e cOlUillllnicando-se com o Pali pe pelo canal cha:nado
do Porto do Mallo.

21. O Rio Pardo, vem da serra das Almas, no Estado de
:'IIi nas Geraes, e entra no da Babia, atravessando a serra
dos AYl1lorés. A 9 leguas de mar commllnica-se com o
Jeql1ilinhonha por nm canal chamado Rio da Salsa, e por
um outro chamado Jllndiahy. Finalmente lança-se no
Oceano, tres leguas ao I . da barra do .lequitillhonha
banhando a cidade ele Cannavieiras, depois ele um cnrso
de 660 kilm.

Perto de sua fóz fórma um canal, que com o nome
de Rio Sipó une-se com um outro canal chamado Patipe,
e põe a. im em comlllunicação o ditú rio Pardo com o
Poxim. S,io estes canaes que formam a ilha de Canna
vieiras sobre que está a cidade. Além dcsta ilha, ha
mais em sua frente a da Passagem. E' pelo rio da Sal a
que se faz o commercio que desce o Jeql1itinhonha e
pro.cllra Cannavieiras, pela superioridade da sua barra
sobre a do Jequilinhouha.

Entre os al'fluentes do Tia Pardo, di 'Unguimos pela
mari5em esquerda: O Mundo 1Iouo, o Giboia e o Verruga
que desaguam acima do arraial do Cachimbo e o
Piabanlza, Riacho d'J\glla, i\JlangeronCl, Nlanhanquininque,
Correyo do Nado abaixo.

22. O Je ]uilinhonlw, um dos maiores rio do Brazil,
nas e na serra da Pedra Redonda, no Estado de Minas,
q LI elle cÓl-ta, por lU uitas leguas recebendo muito im
portantes arnuentes. No Estado da l3ahia entra atraves
sando a serra dos Aymorés, do cimo da qual precipita-se
u'uma altura de 20 braças ou ·14. metrus, funnandu a ca
choeira do Sallo Grande. uma das mais importantes do

l)
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Brazil, n'uma caldeira formada de rochedos mais ou •
menos aHos <,solta nua-se em borrifos d'agua d'uma Lão
grande humidade, que encobrem () horisonLe ú sillli
lbança d'uma uevoa e cujo fracasso se ouve a qualro
leguas de disLancia».

D'ahi em deante vão se lranqui!lisando suas aguas,
seu leilo se alarga muiLo, deixaodo-o ai>sim volver
suas ollllas mageslosamenle n'ulUa \'asla planieie.
onrie, enlre muitos al'iluellles, recebe os principaes de
nome S. João de Cima e S. JorIo ele Baixo, até lau~·ar-se.'

no' Oceauo na cidade de BelmonLe a 150 15' de LaL. Sua
navegação é franca desde a barra alé Cachoeirinha, na
extensão de 135 kilm. Na sua fóz rÓrnl<l rli"crs1s ilha"
das quaes uma Lem o 110me de Pe:o, pelo canal scplcn
Lrional que [órma o rio, que desagua no llgar chamado
Barra do Pezo, aLé onde chegava o limile ria Capitania
e comarca de Ilhéos.

Dc muito menor imporlancia são os seguinles rios,
que se vão succedendo pela cosla abaixo, e que nascem
lodos na serra dos Aymorés ou em suas ramificações
orientaes:

23. Santo Antonio.
24-. João Tiba (Sernambitiba), que.' banha a villa ric

Sanla Cruz.
25. Buranhem, que nasce na serra dos Aymorés, ela

qual recebe pela esquerda outros della vindos, atravessa
a lagôa do Grauatá, fónll[l a de Villa Verde, anele se
acha esta insignificante. vi!la, e clesembocca em ParLo
Segnro.

26. Rio do Frade.
27. Cahy.

28. O JucLlrLlCtL, formado pelo rio do Norte e rio <lo Sul,
desembocca no m::lr, banhando a villa do Prado, com
harra muito perigosa.

29. O Ilanhaem, que Q[I sua harra banha a villa ele Alco.
baça e lança-~e no Ocenuo defronte dá extrcmidade
septcntrional do pharol dos Abrolbos.



31. O Puuhipe vem da serra C!03 Aymorés e lança-se
no Oceano, banhando ViJla Yiço~a_ Communica-se com
a bahia de Caravellas por um canal profundo chamado
Turvo.

31. .l1ucury, ulLimo rio ao sul do Estado. cujas nas
cenças estào no de Minas-Geraes. i TO da Bahia entra
elle na povoação de Santa Clara, donde corre '133 kilm.
para, então, mais adiante lançar-se no Oceano, banhan
do em sua barra a villa de S. José de Porto Alegre.
Em todo este cur o é navega"el.

Clima, temperatun. média, estações,
v,mtos dominantes

O clima da Bahia é geralmente quente. No verão a
tcwperatura média é de 28' e no inverno é de 22'.
Segnndo as informações do Dr. Alvaro de Oliveira do
10' para o S. quando o sol está no hemispherio do N.,
dominam no mar os N~E. e L. e ao longo da terra os
vcntos clo~. Quando está 'no do S. domina a monção
de SE., apparecendo no mar L. e SE. e na terra quasi
como S. Em geral na estação das chuvas os vcntos so
pram de S. e O. a medida que se vae para S. Alem
disto.de lIIaio para Agosto enlre a Bahia e o Rio de Ja
neiro ha as chamadas rajadas dos Abrolhos_

As estaçõcs não variam, havendo apcnas a difierença
entre urna e outra na frequencia c inlensidade das
chuvas.

Oe Tovembro a Fevereiro e ;\Iarço reinam as chuvas
de trovoadas; de Abril em diaute é que tem lagar as
chuvas chamadas do inverno, havcndo um veranico
em Maio.

No inlerior é que as estaç.ões se salientam mais, em
urna secea e uma chuvosa. E.;ta de ordinario sobrevem
depois do solsticio, tendo comtudo a configuração local
grande infiuencia sobre o principio e duração.

Dos dous lados do Rio S. Francisco reina a chuva

•



sem interrupção de I ovelllbro a ~laio. ~o valle deste
rio o clima é temperado, secco e quente no verão nas
partes mais altas, e humido e alguma cousa frio no in
verno, apparecendo accidentalmente geadas; nas parte.
mais baixas o clima é mai<; secco e quente.

Ainda segundo as observações do citado autor. são
as chuvas mais abundantes a partir d'uma distancia de
100 kilm. do rio nas terras mais altas, que em muitos
lagares formam cadeias de montanhas e elevados cha
padões. Mas ahi mesmo se manifestam as seccas que
assolam frequentemente, e até as vezes durante annos
successivos, uma vasta area de ambos os lados do rio
comprehenc:lenrlo grandes porções do tprritorio de Per
nambuco e da Bahia e o ex.tremo N. de Minas.

"São Uio irregulares, conclue o alludido doutcr, as
chuvas a partir das vizinhanças de Piranhas, a 238 kilm.
do mar, que em geral só são naturalmente araveis as
margens do rio pouco inclinadas e as numerosas ilhas
de alluvião, que annualme:lte são cobertas com as cheias
do rio. O phenomeno das chu vas liga-se naturalmente
ás condições topographicas do valIe. Os ventos que
sopram dt"' mar, devem depo HuI', sob a fórma de
chuva, a humidade que acarretam, nas carleias de mon
lanhas do lado oriental. Nos lagares estreitos e fendidos
ria cadeia divisaria, as aguas dessas chuvas devem des
cer para o lado da dlvisào do S. Francisco e escoar
até este rio; em outros lagares devem retroceder dire
ctamente para o ALlantico.

As seeeas rlepeudem, como uo Ceará da maior ou
menor elevação dos ventos e sua velocidade.))

Salubridade, epidemias e molestias
reimtntes

A Bahia, segundo o Dr. ~larlins Costa, é geralmente
saudavel, As febres palustres são endemicas na costa e



-+7

nas margens dos rio!>. As febres biliosas climaticas e a
disenteria são frequentes no verão. A yphilis, a tuber·
culose, o beriberi, as alTecçõe do figa<.lo e do estomago,
o rheumalismo, as Uloleslius cardiacas ns a/l'ecções

agudas do appnrelho respirlltorio, a hypohemia inter
tropicvl, a elephantiasis dos Arnbes e lymphangiLes são

as moiestias qne mais reinam. A morphén apparece cm
alguns pontos do litoral.

A febre amarella, que pela primeira vez appareccu
com o nome de bícha no lim cio seculo XVII, reappareceu
em 1849 importada de Nova-Orleans, e de vez elU
q~ando se manifesta, obsen'ando um turno de 7 a 7

annos, porém em proporções pequenas.
O cholera-morbus devastou o Estado em 1855 e 56.

Flora

E' extraordinarimenle rica a flora brazileira, e achan
do-se o nosso Estado na grande zona das florestas
virgens do Allanlico, que se estende até aos 300 S.,
conservando sempre o Iypo tropical brazileiro suas
mallns. apresentam naturalmente llma varicdnde c bel·
lezn, nem sú na con figuração dos troncos, como dn fo
lhagem e flores.

A magnificencin, porém, cio matto virgem cm parte
alguma é mais adll1il'a\'el que quando é contCl'uplada
junto do rios que por elle correm ao Oceano.

"Do chúos espesso diz o Dr, Ramiz Gaivão que em
paredões impenetnl\"eis se exlende nas margens, ou se
ergue em aHas p Tamides destacam-se gigantes iso
lados; cipós e trepadeiras ostentam galas mais resplan
decentes, mais ele~antes.

"Comllas amarellas das ban is terias se embalam no
Cummo dlls arvores gigantescas em restões pomposos.
As flores das bign JIlias, aznes brancas, amarellas,



que só são encontradas no alto elas arvores, fornecem
na margem do rio grinalda elcgantes, ou pontes pensi..
Ao lado das Cll'isloloc11iCls UOtTlnhasl, com suas bellas
folhas e suas florcs bizarras, resplende :l passlj1ol'Cl de
licada. Chama 5ingularmentc a allençào a llhandil'oba
(Fenillea trilolobata L), lrepadeira enormc, que exhibe
suas flores de um :lmarcllo pardacento e fructas que ús
vezes lcm o lamanho de uma cabcça de cre~lI1ça.

Em outros ponLos "cem·se allill!Jas (Arul\l sp.) com
suas caules verdes acinzentadas, suas folhas sagiLli
formes, formando verdadciras estacadas impellelraveis
chamadas aningaes. Seguem-se Izeliconeas esbclLos com
corollas pllrpurcas, ou côr de rogo, e entre os baslos
galhos das mimosas apparece o L'bú, páo de flcchas, ((;i

nerillln passi-OorulU Nees).

c( Como, porém, na pbrase do nobre principe Maxi
miliano d'Auslria, a quem devcmos uma deseripção
tão bella quão poelica da malta virgem do nrazil estas
maltas reprcsenlam a republica livrc das planlas onde
em geral o despota humano só rara vezes apparecc;
a vida desta republica moslra a lucla inccssante pela
liberdade e egualdade, que se transforma finalmente em
lucla geral pela existencia.

Com tamanha opulencia dc vit1u, com similhanle
combate pela independencia, meSl'l1O UIU sulo uuerrilllo
como o do nosso mallo virgem, não póde ofTereccr o
alimento neeessario a taes massas. Arvores já crescidas
e carecendo de muilo alimento, senlcm a inllnen ia de
seus vizinhos mais poderosos' detem-se repcntimllDente
no crcscimento e dentro de poueo lcm~)o succumbclU
t1 força nalural, que as impelle a dbsoll1~·ã().

Assim ar\'Ol'es robustas, ao cabo dc alguns annos de
soffrimento atrophienlo, são c<ircomidas pelas formigas
ou outros inseclos, apodrecem da raiz ao cume, alé
que, com estrondo espantoso, cahclll, arrastando en!
sua q ucda mil parasylas e cpi pbytas, q ue por sua vcz



havialU contrihuído eff1cazmente a sugnr a força do

poderoso, mas S3 bem agarrar-se de novo aos brolos'
que surgem depois da quéda. Taes lroncos cahido
ohslruem frequentemente :JS picadas e fornecem um
\' I'dadeiro martyrio ao viajanle.»

:'\esla re"iiio das maltas virgens, ainda affirma o
autor cilada, elevam-se as formosas supucayas Lecylhis
Spl. O jllcarGllrlti (J!achael'ium sp.1 altrae a visla pela
elegancia de SUil folhagem .\ embahyba (Cecroria pellatal
de trollC) li,o, cinz nlo claro e ligeiJ-amcllle encurvado
ergue-se i1 grande allurn. Soberbas são as Caesalpinias
de c1UTerentes especies, tã opulentas em flores, os
louros, os cedros \Ced 'e'a iJl'Jsiliensisl () pcio (["alho
rScorodoelendronJ com sua casca rescendendo a alho e
mil outras arvores que seria longo enumerar.

•\ palmeira jussara tElllerpe edulis :Marl\ de que o
indigenas preparam o cauim, tem o tronco liso, esb !lo.
branco, coroado pelo verde brolo do palmito estende
o pennacho de folhas eleganles, que se assemelham a
pennas de il\'estrUz..\0 lado desta encontra- e a pal
meira licam \AstrocarYlln. vulgarc ;\I), cujas folhas for
necem superior fibra, A piassava (Altnlea funirem ~n,

ulilissiJlola por suas libras e coquilhos. 'a praia areno-a
se eleva o coqueiro, que, com sens caules gigantesco e
elegante e seus pennnchos gl'a iosos, dó um encanlo
cxtraonlinario a paisagem.

[O inlerior predomina a forma dos campos, deler
minada em pi rle pela constiluiç'âo geognoslica e 01'0

graphica e111 parle pelas conel içõ:lS climalicas. Elle' se
dividem em camposgc/'aes, laboleiros, chapadas c sertões.

Os geraes são grandes exlensões cobertas ele relva
enlre pareia e vereie, que se distinguem elas prail'ies
da America elo N. e dos llanos e pampas da do
pela forma ondulada que U1uitas vez s se eleva ~i ver
dadeiros mOlTOS, Se na superficie e pouco ondulada,
eeca e arida, lama o nome de laboleiro; se algumal>

•
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parles da superficie sc elcyam para dar-lhe a fórma de
platú, lama o rle Chapada.

Nunca I'alta-lhes a VE' f1el3<;,ào por grandes extensões H

gral1lllla, arbnstos e ás vezes arvores. Onde estas sào
mais numerosas, I'ol'luam, segundo sua extensão e den
sidade, capões, carrascos e catingas.

Os capões são bosques isolarias no meio do campo
como ilhas de verdura.

Os carrascos são os bosques em que as arvores são
em pequeno numero relativamente aos tojacs.

As catingas, finalmcnte, são bosques mais extcnsos
baixo', cheios de lojas c moitas muito tran aelas. Elias
e os capões nunca aLlingem o vigor e a altura da malta
virgem. O aspeclo dos campos varia com as esta ões.
Na secca ficam Illuitas vezcs queimados, perdendo as
arvores mais ou menos sua rolhagcm. Com as primeiras
chnvas, porem, rebenlam as arvores como por um
encanto e os campos cobrem-se rapidamente de fresea
vcnlura.

Nos eampos mimosos ha muitas espeeics deI aspalum,
Panicum, Tricachne, Cenchrus, Papophorulll, e:e.

Nas agrestes predominam os generos Cynodol1,
Dieetomis, Trachypogon, Anthesteria, cl '.

Das diITE'renles grammas são as máis apreciadas como
forragem o Panicllm ,illmenlorum Pcrs., o Paspalum
stolonil'erum, etc.

Nos brcjos ha cerlas palmciras como a car/laúbeiru
(Corypha cerifera l\rr), e () Joa::ril'o (Ziz)'phns Joa
zeiro :m.

o os capões ha Illuilns especics dc Lanrns, Voehysia,
Allnolla, Uvaria, XyLopia, i\lyrLaceas Com I'ruelos apre
ciados como a gl'lIlni.l'Ilma (Eugenia Braziliensis) aja·
bolicabcira (E. caulilha-al, a p/tangueira (E. pitanga L.)

As catingas tcm uma vegetação variada. São lhe pe
culiares as arvores baixas, muito esgalbadus juncadas
de espinhos e eaetus. As que mais lhe accentuam a
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physionomia são a 1lI11bl/J'{/IlCl (BuJ"sera lepLophloeos 111)
o púo ferro (Caesalpinia ferrea "L), o imbu::eiro rSpoudias
Lubero. a AIT.), muitas especies de tnufunglÍ (EryLbrina)
e grande quanLidade ele euphorbiaccas.

Quando as caLingas nos Laholeiros esLereis se Lransfor
mam na llleia-malla do ~arrasco e do sertãu associam-se
ús especies numel'auas muilas myrLaccas meliaceas.
malpighi::ccas, apocyneas e sarinclaceas, coberlas aqui
e al1i de loranLhos e outras parasitas.

No malLo baixo predominam Paul1ineas, Sidas, I-libiscos
Telraceros, e immensn quantidade de CacLus.

Alglllmn r"lmeira'i, corno o IllicUl'i (cocos coronata lIL),
encouLrnm-se aql1i e aUi

Em alguns Lnbo\l'iros do sertão predominam a man

gabeira (Hancornia mangaba) e o lIlul'ici (Hyrsonima Yer
bascifolia, KLh). Em ouLros lagares exLende-se grnnde
meuLe o emalla:: sih'eslre; nos a!'enosos e pedregosos
apparecem planLas herbaceas, dos generos Cn sia Slylo
sanlhes, Evol"ulus, Con\'olvulus, Ecllile., eLe.

Sendo il1lmenso o numero das planlas uLei. para o
snstenlo ou economia do homem c imporlanles para o
cOl1lmercio, citaremos nqui apena" algumas das mais
nolaveis para indicar a riqueza dos prodacLos.

Enlre as palmeiras jú ciLamos a piassaua, cuja'
fibras fornecem um rico arligo de xporLação.

Da cal'llCllÍbCl, Lambem já cilada, cujas folhas servem
para tecidos, e é exporLada hoje para a Europa, servcm
se os habilanLes para a fabrica~'iio de cêra e "elas.
Além disLo fazelU de seu cspique ripas e barrotes para
conslrucãno de ca "as.])a massa elo caule Lrilurada em
agua obLem uma boa farinha de sedimento, e dos fruelos
cozidos em leiLe fazelll os serLanejos uma bua ali
mcnla<;ào.

A E/aeis fJllineensis (elcnde) fornecc o azeite, que
furma ullla grand parle da alilllcnLa~':io popular.

A i\1angabeira (Haucornia spec.:.1 produz' um sueco
7



leiLoso, que, depois dc endurccido, fórma um caul·
chouc que é exportado em grande escala.

Grande é o numero ce arvore que fornecem balsamo
como a copahybaj oulras produzem resinas preciosas,
como o jalobá, ou jalahy (Hymenaea Courbaril L) c a
almecegueira, especie de icica.

A casca de varias especie de myrlacea. c a frueta do
jenipapeiro (Gellipa brasiliensis) dão tinta prela. De
muitas arvores serve a easca para curtir couros, como o
mangue vermelho (Rizophora mallgle L.).

A mamona (Rícinus commullis L), e a andiroba (Ca
rapa Guyanensis Aubl) fornecem azeile.

Grande é a variedade de bananeiras (Musa para
disiaca L). Diversas especies de sapucaya, (Lecylhis Sp),
fornecem, nem só nozes ele agradavel sabor, como estopa,
feita de sua casca, empregada no calafêlo

A mangabeira, além do cautchouc, produz um fruclo
saboroso; o jenipapeiro, o cajueiro (anacardi um occi
dentale L), o imbuzeiro, (Spomlias luberosa) o mamão
(Carica papaya L.) varias especies de maracujá tPassiflol'a
maliformis L), diversas myrtaceas como a grumixa
meira, a jaboticabeira, a pi/angueira, e varias especies
de psidium como o abio, (Lucuma caimilo), elc., pro
duzem saborosos fruclos.

O cacáo (Theobl'oma cado L) é grandemenle culli
vado e fornece o conhecido artigo de exporla~·ão.

Além das palmeiras, fornecem sobretudo alguma'
bromeliaceas abras preciosas para a cordoaria, como
os gl'avalás ou caruás (Bilbergia Sp) e o imbé (Phi/o
dendron Imbé Schott) e as embiras (Xylopia sericia)
ol1b·ás.

Entre as essencias corantes eslà o páo-bl'a:il (Caesal
pinia echínala) e a lalagiba (Maclura tíneloria). D'enlre
as madeiras chamadas dc lei, para edilicaçães fa
brico de mobilias e conslrucção naval, cilarcmos a
sucupira, (Bowdichia virgiloides Marl), o páo-rôxo
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(Pellogyne guarubú) o vinhatico (Echyrospermum
Ballhasarü) o jalahy (Hymenea açú), o páo d'arco (Te·
coma Sp.) a Sapucaia (Lecythis) o jequilibá (Pyxidaria
macrocarpa) a peroba (Aspidosperma peroba)

Para a marcenaria prestalll-~e admiravelmente o
jacarandá (Machaerium sp.), a peroba, o cedro, os vi
nhalicos, o piquiá marfim (Aspidosperma eburneum), o
gonçalo-alves (A ·tronium fraxinifolimn) o sebastião de
arruda (PhytocalYIl1na floribundum), os differentes louros
(Cm-dia), etc.

Finalmente cíLaren.los ainda a massaranduba (J\1imu
sops elata), a baraLÍna (Melanoxilol1 Brauna) o aderno
(Burseraceas Astrollium) o angelim (Andira stipulacea),
o condurú (Broximlllll condurú), o buranhem (Chryso
phyllulll buranhem), a oiticica (Soaresia niLida), o piqui
(Caryocar brasiliensis), a pindahiba (Xilopea sencea)
o angiGo (Bocon proveancis) e muitas e muitas outras.

Fauna

\. vista da extrema riqueza da fauna, tambem aqui,
por amor a brevidade, mencionaremos alguns de seus
representantes, de accordo com o que sobre o as
sumpto escreveu o Dr. João Joaquim Pizarro.

E' euorme entre os mamnllferos a grande ordem dos
Simios de que se contam 50 especies no I3razil, todos
da sub-ordem dos platyrrbinios.

Bem representada e tambem a ordem dos Cheiro
pleras, cuja familla dos vampiros lPhyllostoma) é riea
em especies, c quc cm alguns logares é um flagello para
a crcação do gado vaceum e cavallar.

Consideravcl e o numero de carnivoros e omnivoros.
Da familia dos galos (Felis) de que se conhecem seis

especies, distinguem-se a onça (Felis onça L.), a sussua
rana (Felis concolor L.), etc.



.1a familia 'dos ceies (Canid), d que siío tres as prin
cipaes especies, nota-se particnlarmenle o Canis brasi
liensis Lund, habitador das selyas montanhosas do
li lloral.

Merecem mcnção a lonlra íLutl'a brasiliensis Boy) e as
duas especies do gencro Galiclis, o papamel ou Irara
(Galiclis barbara Bel! c Galiclis Yittata l3ell).

A' família elos ursos, que 110 Brazil tem como repre
sentantes pequenas f'órmas anomalas, perlcnce o Gua

chinim (Procyon cancrivorus IIIig\. Duas são as especies
de caatis: a rzasua socialis c a nasua solilaria.

A ordem dos masllrpios 11 que pertcnce o Gflnlbá, é
representada por dous typos, ambos ela !'amilia dos
Didelphid, isto ê, o Didelphis cancriuora e o ehiro
nelhes uariegalus.

Entre os outros marsupios, ainda da sub-ordem dos
Rapaces, nota-se o ralo do Illallo (Oidelpllis lllurina L.)
e o Didelphis cinerea, habitador da cosia e muito yoraz.

D'entre o gralHle numero dos Roedores, ordem a mais
numerosa ela classe elos ruammif'eros, dc:.;tacam-se, como
seus principaes representantes indiyitluo!; parlicular·
mente das familias dos Subungulala, Illllridae e scillridae.

O'entre os (b 1" sobresahcm as :lspecies dos generos
Cavia, Coelogenys, Dasyproeta c IIydrocberus, tnes
como a preá (e· via apere), o Illoer) (C,l\'ia rupreslis), a
paca (Coelogellis paca), ,1 ('alia (dasyprocta aguti) c a
capfvára (IIydrocherus capybara).

O esquilo, conhecido por cachingllcld (Scyu rus aes
tuans Lin), ê menor que o europeu e habita as malta
do littoral.

Da familia dos Illuridae s:Jo os ralos hrozileiros ge
nero muito Ilumeroso.

Como allimaes ele rórllla muito curiosa, conta·se ncsla
mesma ordem o grupo dos ol/riços e porco-espinhos, das
sub-f'amilias Ccrcolabinae e IIyslricillae, da f'ami lia dos
Hyslrieidae.



a familia dos I.eporidae enconlram-se o coelho bra
:ileiro (Lepus brasiliensisl e as lebres.

A ordem dos ])eslenlados é, como a dos Bocdores,
uma boa caraclerística da l~lUIHl.

São seus prin ipaes repl'esenlanles a preguiça, o lalú
e o lcul1C1nduá, animaes que ainda não foram \'islos fóra
do continenle americano.

As preguiças Cfanligrada Cu\'. Bradypus lridaclylus),
familia dos Bradypod<lS' os lrtlús (EIl'o<.lentia, Cu\'. da
,ypoda I, genel'o com di versas especies; os lamanduás
(Myrmecopha,ra) conlando Ires especies (jubata, tetra
daclyla e didact\'lal ão os representanles dos des
dentados no Brazil.

Na ordem dos arLiodaciyla, da grande ordem dos
RuminaHLia possue o Brazil apenas um represc.ntanle
da fámilia dos Cervidac isto é, o genero Ccrvus ele
que se conhecem ,1-5 especies.

Da sub-ordem elos artiodaclyla pachydermala, repre
senlada por .J. fórmas caracteristicas: lrcs especies de
porcos (dicol 'les) e urna e pecie de nnla (Tapirus),
existem o Queixada branca (dicotyles labialus Cuv.), o
caililú canella ruiva (t1icotyles torquatus Cm'.) e o
caililú (di otylcs caelitú, Liaisl.

A anla (Tapirus ull1l'rícanus) é o maior e o mais
C01111l1Um cios dons lapirus do Brazil.

Finalmcnte, na ordem dos celaccos são frequenles na
Bahja uma espccie de golphinbo chamado Bolo, e as
baleias, das quues são as mais 'ommuns a flalaena mys
licellls e a BalaeHa plz!lsalus L.

Os Cachaloles (Cnlodon macrocephallls Lacep) são en
conll'ados algumas vezes.

A fauna ornílhologica é seguramenle a mais exube
ranle do n1l1ndo.

Principiemos pela ordcm das aves de rapina (Rapla
lore~, Rapaces), que é numerosa, representada por



2 especies de abutres, 23 especics de falcões e 8 especies
de corujas.

Entre os abutres (Vulluridae) cont~-se o Urubú-rei
(Cathartes Papa, Pr. Max.), o urubú cOll1mum repre
sentado por duas variedal!es: Catbartes brasiliensis e
Cathartes foetens Illig.

Da familia dos Falconidae é o grupo dos CarClcarás Oll
gaviões (Polyborinae) o mais caracteristico, dividido
em diversas especies, como na sub-familia Accipitrinae,
o Acauan (Ht:rpetotheres eachimans).

Notam-se mais das 3 espeeies bmzileiras de Palco
nidae, o Falco sparverius, e da sub-familia dos Milvinae,
milhafres, com 7 generos e 10 especies, o lIarpagus
bidenLaLus, que habita as florestas do liloral.

A' famiHa dos SLrigidae pertencem os mochos, corujas
e cabarés.

Na ordem dos trepadores (ScClnsOreS) destaca-se a
familia dos Papagaios (Psillacidae), com 7 especies,
dos quaes é o maior representante a arara (Macro
cercus L.) e o mCl101- o piriquito pequeno (Psilacula
passerina L.)

Os Tucanos (Ramplastidac) são interessantes e curiosos
pela grandeza do bico, moelo de voar som rouco e
nasal que articulam. Ha diffcrentes especies.

Das dilferentes espeeies de pica-páos é o mais curioso
o chamado pica-pão carpinteiro (Picus colapLes cam
pesLris).

Da familia dos cucos (Cuculidae) sobresahem as duas
especies do genero CroLophaga (Comedores de carra
patos): o Crotophaga major, Amí. grande, e o Croto
phaga anú, simplesmcnte Amí. pequeno.

Os passaras canLores (Passeres, Insessores) constitucm
a mais notavel ordem da classe das aves do Brazil.

EUa divide-se em dous grupos: o dos Gritadores
lClamatores) c o dos Canfores (Canorae), sub-dividindo
se ainda o primeiro em SLrisores e Tracheophones.



Tomando·sc por basc a fónna dos bicos dividem-se
essas avcs nos 5 grupos denominados Fissiroslres, Seui
roslres, Tenuiroslres, Cóniroslres e Denliroslres,

Do grupo dos lenuirostrcs é a ramilia dos Trochi
lidae, representada pelos Beija-flores e Colibris, nota
veis pelo esplendor e multiplice variedade de côres e
fórmas, e dos q uaes ha 59 especies,

Das familia dos insessores denominados Cypselidae e
Caprimulgidae notam-se, d'aqueLla a hirundo collaris
verdadeira andorinha brazileira, e dcsta os Bacw'aus
Caprimulgus) c a ~lãe da llla (Caprimulgus grandis),
caracterisada pela grandc dilatação da região tracheal,

A' familia dos Coracidae se liga a sub·familia das
Prionilidae, conhecidos por Taguaras ou GaLlos do
malo.

No grupo dos lracheophonos o mais importantc dos
insessore " dividido em diversos sub-grupos, nota-se a
Araponga ou ferrador tChasmaryncus nudicollis} ha
bitante das nore tas montanhosas do litoral, branca,
de collo verde c nú, bico largo e garganta nllúlo
dilalavel, cuja voz e slridente e asscmelha·se á pan
cada dc uma martellada sobl'e a bigorna,

Os Bemfeuis (Tyranus) são enlomopllagos cLlriosos,
parliclllares per'seguidorcs dos gaviões.

Dos dendrocolaplidae ou Anabalidae, ba uma especic
notavel a de joào de barro (Furnarius nIl'usl.

Da familia dos Turdidae, 'antores I11UitO apI'eriados,
destacam-se o tllrdlls 1'lIf1vcntris (Sabiá larangeira),
talboci1lis talbircntcl', tunllls Ilayipes, milllus lividllS,
~r. gilrus, M. triu\'us e;\L saturninus, 110m's s ienlif1cos
a qnc correspondem os vulgares de subiú ela pr'aia,
sabiá da mala, sabiá preta, una, ou poca, sabiá piranga,

No grupo dos Fissirostres c1islingnc-se a Progne pur
purea, de càr azul de aço com rel1exo violetc.

No dos TelUliroslrcs nota-sc o sahy (Coercba flaveola)



e 110 dos Coniroslrcs as I'ami!üls dos PlInagradidae e
Fringillidal!, com alguns bons cantores.

O:; E/lphonidae tem canto muito apreciado, como as
CllrinlllllallS, e na família dos Tringillidae ha duas
especies que se destacam pela cur branca das pennas
e cahe~'a "ermeUlll com Lopete da mesma cur. Süo o
Carden/ (Coryphospingus crislallls) e o Gallo de Campina

IC. pileaLus.)

Distingue·se tambem a Ji'in,qilla p/wlIbea, conhecida
pelo nome 'Vulgar de palalibu, que é lida por bom canlor,

Como laes lambem se manifeslam algumas especie~

do genero Syc;alis, tonhecidas pelos nomes de Cana rio
e Pinlasi/go.

Enlre os [clcridae nota-se a graLÍna (Tclerus nigra) um
dos mais apreciados canlores; na família dos Corvidae

as pêgas.

Na ordem dos Pombos (Colull1binae) ha 1~L1merOSOs re
presen!anles, desde a pomba verdadeim (Colulllba 10
ricala) até a rula (CollllTIba Talpacole) jlLl'il!l (Peristera
frontali:».

l 'a orelem dos gal/inaceos II asares) predomilJ:lm as
pel'di::es, os in!lambLÍs e outros,

enlre os Pene/opidae nolam-se os jac/is de difreren[es
especies, e a aracuan.

Aos crax pertencem os muluns de dUrei enles generoso
Na ordem dos g/'(/lalores destaca-se a emll Inhe::l ame

ricana), o calidris al'enaria, conhe ido pelo nome de
maçarico, e outros.

. Ta familia dos J'Ollidae estão ~lS Sl/l'((CL//'{/S (Aramides)
de diversas qualidades.

No gru po elas cegonhas (Arvicol ielae) nola m-se n se·

ricma (DicoIophns crislaLus), c na I'alllilia das cicollidac

a c((nCOl'llla coch/('aria, conhecida por '(llhereira,
Das garças dislinguem-se a branca. o socó, etc., (Ar

rlea egreL ta e pilleaLa l.



Fina!Jnente tI'entre os cla ordem dos Palmipedes,
citaremos o marreco (Anas brasiliensis).

Entre os I'epresentanles da classe dos reptis são no
1m'eis a~ tarlarugas e o lcagado (Emys depressa).

Da numerosa ordem elos crocoelilos destaca-se o
jacaré (Caiman fissipes).

Da dos Lagarlos (Saurios) os camaleões e o leyú
(Teu - monitor.)

Da dos ophideos citaremos a giboia (Boa constdctor
a SLlcllriúba (Eunecles mudnus ou Boa aquatica), e no
numero das pequena. cobras a cainana (coluber pae
cilostomu\, a coral (coluber formosus).
~o grupo das serpente' venenosas estão os crolalidae

das quaes é o cascavel (crotalus hOlTidus) veneno
sissima, bem como a sllrucllcú (Lachesis rhombeata) a
jararaca, do genero Bolhrops a coral (Elaps coralinus).
Finalmente a cobm de dILas cabeças corresponde á 1'a
111ilia dos amphisbaenidae da ordem dos sallrios.

A orelem dos amphibios Balrachios, que compre
hende os animaes vulgarmente conhecidos pelo nome
de sapos e rãs é exteusamente dissiminada. Na 1'amilia
elos hylidae notam-se a !lyla Iaber, a rcl ferreiro e a hyla
crepilans cuja voz assemelha ao eslalar da madeil'U.

Entre o sapos ha numerosos grupos.
O c(Lral/lllrú (Lepidosiren paradoxa) animal de fónna

de uma euguia ichthyoide, não. é um amphilJio e sim
antes um peixe tia ordem do Dipnelll110na e 1'amilia dos
sirenoidae que j uslumente estabelece u tl'Unsição entre
as dua - elas. es.

Da fauna icllliologica, que é errande citaremos por
alLo algun. t10sprincipaes representantes tanto da fluvial,
como ela ocraniea.

Entre os ela primeira nolam-se o clIl'Ímalan (Schizo
don l'asciatus) o sW'llIllbi (PlaLisloma), o piCllz (Lepori
nns), a lrahira (Syodus), () aC((J ci (chrOlnis acm-ál, o bagre
(Silurus lJagre), v~U'ias especies de lrygoIl, a piranha
IPygocenlms). de proverbial yoracidade.

II
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Entre os oceanicos notam-se üo grande numero os
mais commuJls, eom os nomes ele aCanllllll'llS bahianus,
o carallx písqllellls (Solleira), o cybiul1l caballa, (cavalla),
o cybiwn regale (SOl'OrOc3), o prionodon limbalus e
outros muilos que seria fastidioso enumerar.

E' exuberantissima a fauna entomolouica.
A ordem mais numerosa é a dos coleoplera e lleIla as

familias dos chl'ysomelidae, cucurlionidae e ceramby
cidae.

a familia dos elaleridae nola-se o pyrophol'us nocli
Lucas. As diversas especies de lampyris da familia dos
malacodermala formam os insectos ,ulgarmenle chama
dos vagulwl1es. A gequiranaboía, da ordcm d0s hUJIlellv
pleros, familia dos fulgorídae, é de [órUla original.

Como grandes destruidores dc madeira conlam-se as
numerosas especies de lenebriolliciae. A grande familia
dos blalidae (baratas) ela ordem dos orlhoplera, é muito

co m m um.
Os gafa/lholos (acridiodae) são numerosos e ele diversas

e variadas especies.
Na ordem elos hemipleros eslú a família (los cicaciae

que se assignalum pelo exLraordinario desenvolvimento
do orgão voeal

Dos persevejos é o conol'hillllS vestilus a especie mais
hemophila.

A ordem dos nevropleros é interessanle pelo grau le
Ilumero de lermitas (cupins), das quaes ha varias
especies

Na ordem dos hYl11c/lopleros sobresahelll a diversas
especjes de jormí!las lão len-h eis ús lavou raso

.\.s vespas, e maribo/l({os_ distinguem-se pela picada
Illujlo dolorosa que d~io.

Enlre as abelhas brazileiras, deslacam-se as especies dos
genero mellipona e lrigona. !Jaquellu se conhecem
lrinla especies e de-te sessenta.

Variadissima e esplenclida é a ÜUlna entomologica no
que re~peita a ordem dos lepídopleros.
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D entre os diplcros, são 1111i'i communs justamente
aquelles que mais aflligem o homelU pelo damno que
ca usam.

lIa tres especies de mosquiLos e alem destes a mu
Luca e a mosca europea (Musca domeslicz.)

~a familia dos aphanipleros, nota-se o bicho de pé
I pule:>.: penetrans). \s pulgas (pulex: irrilansl; supplie-se
ser importadas. O piolho Ipediculus capilisl é tam bem
muito dis'icminado.

Dos JII!Jriapodes, noLa-se o faenio, cuja mordedura é

muiLo dolarom .

.\ ordem dos arachllides é representada por alguns
gencros e cspecies.

Os acal'Ílla fonnam uma ordcm de arachnidcs grupo
rico em e:;pecies c individuos muito espalhados c são
o fiagello do homem c dos animaes nos campos.

São as especies mais COUllUuns as dos carrapalos,
IIxodcs); uns maiores (lxodes americanas) c outros
miudos IJxodes crenaLus.)

O l1l11cuil1l é uma especie microscopica do genero
Lrombidium.

Os crllslaceos são uma clas e de anlhropodes bastante
numerosa C111 individuos. O caranglleijo da Lerra (Cancer
Uça) é Ulll elos mais procurados por sua carne saborosa.

Aos g nCl'os palaemoll calappa, cOl'cillUS e lllpea per
tencem diyersa especies de siris. caranqueijos. la
goslas e lC/[joslins.

~o gl'll.JO dos l1lolluscos en onLram-se os leslaceos.
O genero bu/iJIIlIs possue considenwel numero de espe
cies. Entl'c os cllramujos d'agua doce, e recommendam
as especies do genero ampllllaria.

FinalmenLe são frequenLes no 19uape as osLras de
difl'crcnLcs cspccie·.
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Mineraes

No seu « Reconhecimento geologico do valle do Rio
S. Francisco» cita o Sr. Orville Derby os mineraes exis
tentes naquellas regiões cIo Estado, com indicação dos
pontos em que cada um eleJles se acham.

Assim, quanto ao

Ouro,

diz o celebre professor que é elle encontrado no
valle do Rio Verde, comarca de Chique-Chique. Nas
cendo este rio perto da serm das Almas e atravessando
os districtos montanhosos da Chapada e Assnrnú, tão
afamados por snas riquezas em todos os generos de mi·
neraes, melaes e pedras preciosas, é dam que dessas
riquezas participe seu "alie em grande ec;cala, apezar
ue nunca ter sido explorado como conviria.

Quanto, porém, as da serra de As uruá, infere-se de
um memorial de Fred. M. Schubert, que foram desco
bertas ha cerca de meio secnlo, 90 leguas a O. da Bahia,
no lagar chamado Gentio, comarca de Chiquc-Chique,
em cuja occasião al'I1niram milhares de pessoas de
toda parte mas principalmente da beira do Rio
S. Francisco para trabalhar e extrahir o ouro que ahi e
nas vizinhanças se achava em abuudancia ú llôr da
terra. De facto, enorme quantit1mle de ouro sahiu,
pedaços de libras não eram raros, e a~é pezo, de aITO
bas appareceram e muitas fortunas se fizeram, mas
falla a este respeito qualqucr estatistica, porque o
OUl'O extralúdo foi comprado pelos ourives cio interior
para obras e serviu lambem principalmente para o paga
mento dos generos e mercadorias dos negociantes da
Bahia, donde achou finalmente caminho pa:-a a Europa.

A descoberta, porém, das lavras Diamantinas do
Siucorá, em 1842 ou 43, deu causa ao abant1.ono elas mi
nas de As.uru;\ por serem menos vantajosas que aquellas.
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Corntudo, em 185í,uns deza doze negociantes dos Lençóes
e Bahia, conhecendo o valor e abundancia elas minas
de Assurmí, crearam uma companhia para a qual obtive
ram pr-ivilegio por 90 ~1l1l10S, maudaram no anno se
guinte agenles ú Europa conlractar um engenheiro
pratico na explornção das minas e 50 operarias.

~Ias, em vez de 50, vieram 200 pessoas, incluindo as
familias, o que sobrecarregou por tal fórma a em·
preza que não poude se manler. e addiciouando-se-Ihe
a secca, que enlãu assolou esta região, leve de dissol·
ver-se, mandando o governo suspender os trabalho.

Ultimamente, com o desperlar do espirita emprehen
dcdor no Brazil, nova compauhia formou-se para a
exploraç'ão do nobrc melaI na serra do Assuruô, que
tnmbem fallio devido a sua má direcção, o qu<', porém,
não obsta a que mais cedo ou mais tarde outra se
conslilun, de cujos esforços e ex perieneias possa o
Estado muito espcrar.

Alé.ll desta, em outros muilos lagares tem sido o
ouro descoberlo c extrahido. Assim, no rio de Agua
Suja, que passa lrcs leguas ao I. da eidadc de ~Iinas

do Rio dc Contas, nascendo na serra de Ilabira, asse
veram os entendidos a existeucia das mais ricas minas
de amo do E lado arfirmando-se qu<' com a mudança
do leito deste rio pnra o arraial das Furnas, mediante
um caual de meia legua no maximo manifeslar-se-hão
verdadeiro thesouros.

Tamben no Andarahy, entre os rios Paraguassú e
Cochó, nas vizinhanças elos Lençóes e Santa Izabel, ha
minas ainda não esgotadas, assim como na serra de
Arubcí, onde o ouro foi descoberto em 1808 pelo Capitão
Mór José Gonçalvcs da Costa. De remoto tempo data o
conhecimento da existcucia do ouro no rio Asccsi no
S. do Estado, de que faliam os antigos cl1ronislas
quando trnclam da expcdição feita pOl' Sebastião Fer
nando Tominho ás cachoeiras do rio Doce no governo



de Luiz de Brillo e Almeida (15i3-i8). Grande abun
dancia de ouro de 23 quilates arnrma-se hayer no I ia
Bl'Omadinho, affluente do Rio de Conlas e no mencionado
Cochó.

O mesmo melaI exisle nos arredores da cachoei ra do
Inferno, município do Tucano. em cujas pedreira,> ir
cumjncentes encontraram·se hieroglyphos, indicando
que uma geração anLign alli existiu empregada 'cm tra
balhos de mineração.

Tambem existe o ouro na comarca de Caelilé, como
nos assevera Accioli nas suas "Memorias Historicas·.
A serra das Almas é rica deste metal, como provam as
minas que existcm na povoação de Calolés de sua vi
zinhança, bem como o districto da Chapada-1Telha, tres
leguas distante da ViIla-Velha e pcrto do arraial de
Matto Grosso de que adeante falIaremos.

Nas Figl/ras, logarejo situado no alto da Serra de Ja
cobiua, ba minas de ouro ainda não exploradas, bcm
como no Gado Bravo, serr9 proxima do Sincod.

No sitio denominado Gloria, perto dú rio das Eguas
affiuente do Correnle, existcm jazidas de ouro explo
radas no meíado do secnlo passallo por alguns aventu
rciros, encontrnndo-se o onro, em grande abundancia
;i flor da lerra, uns proximiundes do dito rio das
Eguas.

A respeito dcslas minas diz o DI'. Calão Guerreiro de
Castro o seguiute:

« Em 1800 pouco mais ou mcnos, 1"0 i descoberta a
grande mina de ouro do Rio Bico, chamado depois rio
das Eguas em consequencia das muilas excursões que
os vaqueiros alli 1"aziam em eguas hraYias, que encon,
traram. No lagar do po\'oado (isto c, na antiga villa
hoje mudaua para o rio Corrente), lendo os antigos
sondado o leito do mesmo rio, dclle tiraram' arrobas de
ouro nos lagares conhecidos pelos nomes de BI/raco do
Gllsmcio, Riacho do Colovelo, l'amaralla, Riacho l'crmclho,



etc. A povoação foi elevada ú parochia de r assa Senhora
da Gloria do Rio Rico em 1806, e depois a viHa, com
o nome de Rio das Eguas. Hoje ainda se tira d'alli
muito ouro, mas as grandes despezas qne a mineração
reclama, o tornam muitissimo caro, sendo além disto

penosos os processos.)

. ma das mais productivas minas de ouro existentes
no Estado é a da Jacobina, conhecida desde o seculo XVII
e sobre a qual diz H.ocha Pitta na sua « America Por
íngueza» o seguinte:

f( ~este tempo as minas de Jacobina brotavam os
mais portentosos grãos que até o presente ,e tem visto
nas outras do Urazil. Quatro se trouxeram á casa da
moeda, de nolaveis fórIDas e de tanto pezo, que um im
parlou em mais de 700~OJO, um nulro pouco menos e
depois um de ,'alar de 3')00 cruzados. Haviam alguns
annos dado 1110 'Ira de linissimo ouro que guardavam
as veias de seus monles, para o triuutarem no governo
do Marquez Vice-Rei (o i\I::Irquez de Angeja 1714-18).
Por noticias que destas minas livera o Go"ern::ldor
Geral D. João de Lancastro mandou ao descobrimento
dellas no anno de 1701, o Coronel Antonio Alves da Silva
e um religioso do Carmo que por ser nalural de
S. Paulo, linl1a sufficienLe experiencia d'aqueHe em
prego, assistidos de dous sargenLos e dez soldados,
com as ferramentas e in trnlUento necessario' para
esla diligencia, da qual náo resultou o ell'eito que se es·
perav::I pela poucas oiLavas de ouro que se tiraram, e
pouco antes da vinda do Marquez, concorrendo de
varias parles muit::l gente, applicando maiures [orç'as, se
foram (' vão lavrado posto qne COIU maior trabalho
que as do S., porq ue o ouro de Jacobina l[Uallto mais
fino I'urem os qui'ales, lanlo mais profundo tem o
nasci men lo."

l\fas !>ó foi sob o governo de Vasco Fernandes Cezar
de Menezes (1721-:15) que a exploração destas mina

-~
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teve maior incremento e trouxe a fundação da villa em
1722, mandando até uma provisão do conselho ulLra
marino de 13 de Maio de 1726, que se creassem duas
casas de fundição llma em Jacobina e outra em
Minas do Rio de Contas, chegando-se a arrecadar nos
dons annos de 1747 e 1748 tres mil oitocentos e trinta
e uma e meia oitavas de ouro de 23 quilates, apezar dos
extravios.

Ultimamente foi creada uma companhia para a explo
ração destas minas, cujo onro, como já Rocha PiLLa
diZÜ,I, quanto mais profundo, melhor.

~a Lavra Velha em ;\Iinas do Rio de Contas, desco
briu-se em 1840 uma folbeta de ouro pezando 23/4 Libras
em um insignificante desabamento de terra abaixo de
um con-ego velho.

AbundanLissimas, mas até hoje inexploradas são as
minas do Ma IIdiocal, logarejo da comarca do Rio de
Conlas, cujo nome Lhe veio pelo ouro aLli encontrado
ser tão grande como a mandioca.

Sobre as minas de \falio-Grosso, diz o seguinte Miguel
Pereira da Costa, no relatorio apresentado em 1721 ao
Vice-Rei Vasco Fernandes Cezar de ~lenezes, e que se
acha :'1s fls. 177 a 190 do Liv. 15 de OreI. Reg. existente
no Arcbivo Publico da Babia:

(l A tres leguas de Matto-Grosso por aspero caminho
de morros e penedias, está o riacho em que minerou o
Coronel paulista Sebastião Raposo o qual vindo de
S. Paulo com toda a comitiva que lá Linha de escravos
e de indios e IUucambas, de que tinha varias filhos, se
meLLeu por aquellas serras, onde já alguns tinha m
andndo sem descobrirem ouro de boa pinta' mas este
como tivesse muita experiencia e fizesse seus exames,
lhe agradou o sitio e assim plantou suas roças nos ca
pões de malto, que aehou vizinhos e fez alli seu arrainl.

Capões chamam a algumas porções de maLtas, que se
acham por aquellas serras e campos, e derrubando á



machado, lhes põem fogo para depois plantarem milho,
mantimenlo ordinario d'aquellas partes.

Esle paulisLa, diziam, reLirou-se de S. Paulo e de
Minas Geraes receioso das ordens do Tribunal do Sanlo
Omcio e ao qne parecia a lodos, a vida era má e o co
ração cruel, porque malava por cousas mui leves e a

ua gente ervia muilo vi01enLada, pois a Gada hora es
perava cada qual delles a da sua morte, tanto assim
que no caminllO, não podendo ja acompanhar dua das
suas mucambas, de cansadas, no meio de uns serros
matou uma e despenhou outra, dizendo que não queria
levaI-as vivas só para não ervirem a outrem.

AssenLado o seu arraiallJa dita paragem, entrou a mi
nerar, pondo vigias nas partes mais alLas e senlinellas
no caminho, par<l que não dei~assem lá chegar alguem,
e como era poderoso, com o temor conservava o seu
respeito e despoLico imperio.

Teve lal forLnna que achou o onro a quatro ou cinco
palmos de cava da sua formação e trabalha'·a a prin
cipio com 80 batéa , mas, dando com o ouro graúdo,
metLeu toda a comiLiva, columins e femeas, a tra
balhar, con! o que chegou a trazer ao riacho 130 baléas.
.Tá então desprezava o ouro miúdo por lhe gastar
tempo nas lavagens, e assim mandava despejar as
baléas, e só buscava pedaços, folhe tas e grãos maiores,
castigando fortemente a alguas, que lhe davam de jornal
só um.a libra de ouro.

O que mais acimiração faz não lendo nada de para
doxo, é Lirar um pedaço de arroba e meia do feilio de
aza de um Lacho; e, ainda mais, que em um dia, dando
na maior mancl13, trabalhou desde a madrugada at;
as lO horas da noite, valencio-se para isto de fachos, e
apurou ncll·~ nove arrobas.

Havia lrazi,lo o dito paulista em sua companlJia um
sobrinho chamado Antonio de Almeida ao qual, e aos
poucos de sua comitiva, não adrniLlia minerarem

9
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junlos com sua fabrica, mas 'eparados, vinham mais
alraz revolvendo a lerra e cascalho jú nw,ido, em cujos
fragmenlo liravam grande quanlidade de ouro,

Farlo já o dilo Raposo, ou lendo já o ouro que
baslava a sua ambição, ou porque já as grandezas não
conlinuanlm com egual rendimenlo, ou I'eceiuso de que
com aquella fama, se ajuntasse algum poder maior que
o deslruisse, se ausenlou com os seus pelo mala denlro
para esses serlões, lendo minerado no dilo riacho por
uma colonia que o lerreno faz a dislancia de um oila,,)
de legua, e nesle tirou lodo o ouro que levou, em que
falIou sempre com vivacidade, e como por esse serliio
linha ouvido qne elle lirara, enlrei a ayerigllar CUIII

maior exame, e assim vendo enlre aquelles homens alguns
de m1is capacidade, e um delles confldenle do dilo Ra
poso, a quem l:'lle comprava gados e mantimenlo para
a fabrica de seu lrabalho, por cuja causa lhe permillia
enlrar uas suas lavras e lirar dellas muila utilidade;
e \'endo, porém, enlre os pauli las algnns mais capazes e
nm mameluco do dilo Raposo, que ponde escapar-lhe
uma noile depois de se llleller no serlào pOl' r cei,lI'
o malasse; de cada um delles colhi separadamenle o
que desle coronel Raposo relalo, que me persuado ser
o mais verdadeiro, por serem esles os que melllor
podiam sabei-o e indagal-o dos de sua companhia,

E assim unanimemenle concordaram em que o dilo
Paulisla levara seguramenle 40 arrobas de ouro, assim
pela grandeza COIU que o tinha achado, como, pelas bor
rachas e sUlTões em que o levou, orçaram aquella quan
lia, e lambem pelas cargas que lhe observaram quando
se retirou, deslingllindo-se nas oulras de mantimenlos
pois sabem esles homens ns traças e suol ilezas llns dos
uulros. E diziam qne o dilo Haposo nunca lhes COII

l'e.;sara a quantia eerla e só dizia por dinüouliva: Eu
lenho aqui umas arrobinlws,

Depois de se pôr em caminllO em retirada pum os
serlões, deu buscas nos seus, que lhe pareceu levariam



algum ouro, e delles acholl "ariavclmcnlc muilas libras,
a uns trez e cinco a oulros seis e nove, ~ enlão é que
lhe fllgiu aquelle m:llneluco, por ser ilm dos mais cul
pados. Logo se ausenlou e sc não soube o rumo que
lomara, por . e meller no mallo por picada nova que
ahrira, mas pouco depois por alguns indios que o lo·
param, e serlanejos clue por esse malto enconlrou, se
soube que, reconcenlrando-se por estes serlões ia na
yolla do ;\Iaranhão. E quando chcguei úqllellcs dislrictos
do Rio de Conla., havia mais de seis ll1ezes que elle
linha pal'liclo e corria lú nolicia de ler chegado ao
Piauhy onde depois o malaram.»

•"ào era sómente este ponlo cia comarca do Rio de
Conlas cm que se linha descoberlo ouro jii por e las
epOCll<lS.

Sob o nome de millas do i}/orro do FOrJO, assim cha
madas pelo que os exploradores punham nos maltas
para servir de signal cOllycncionado e se conhccer
o logar cm que ellas eslavam, comprehendiam-se minas
tào ricas. que apezar de exploradas, ainda hoje o pre
cioso mclal é enconlracio em grande abundancia.

Entl'e o perimetro comprehendirlo entre o lUa de
Contas (' CHlll'OS pontos da comarca n'uma cxtcnsão de
1G81eguas quadradas, encontram-sc arcias quc cienunciam
a cxislcn ia de ouro e de outros melaes. No rio por
cxcmplo, de Pal'C1mil'illl das Cl'ecJlas, ulDa das ver
tcnlcs do Parumirim, é abundanlissima a cxistcllcia do
ouro.

I o mesmo anno em que da Jacobina, 'orno acima
ficou dito, foram enviadas 3,831 1/2 oil::t\'<1s ue ouro de
sua fllneli~'ão pam a Bahia, em li 18, foram da de i\Iinas
do Rio de Contas remeltida 2J,iD31 f 2.

Em PWllbti descobriram b paulislas em lílS minas de
ouro qne mais tarde abandonaram, por Icrcm desco·
berto oulras mais ric:ls ele cobre c pnlla nn scrra ela
BOJ'racha.
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Todas as lerra de amba. a. margens do Rio Grande
e dos ribeirões seus arfluenles são abulltlanlissinHls em
ouro, parlicularmenle o rio das Ondas.

Em Bom .Jesus dos Limões, ainda no Hio de Contas,
ba em uma lagôa uma flTande mina de ouro. que hoje
eslú abandonada, e incalcllhH"c1 é alé a actualidade a
riqueza <la serra da Ilitíba, nem só em ouro ('alUo el11
cobre, ]1ral~l, ferro e outros melaes.

Diamantes

Diz o Sr. Orville A. Derby, que elles se acham nas
eabeceira' do Jequitinhonha, Hio de Conlas e Para
guassú.

Examinemos, pois, o que ha es riplo a respcito
destes dous ultimos limiles fluviaes .

.\sseycl-a o Sr. Gustavo Adolpho de :\fenczes na . ua
"i\femoria descripliva e eslalislica da riqueza mineral
da Pl'Ovincia da Ballia,•. IBahia, 31 dc Outubro ele 186n)

que a v. Spix e v. :\Iartius, em suas viagens alravez da
Bahia cm 1 21, é a quem se deve o primciro rc onhcci
mcnlo da existencia de diamantes na serra do Sincorú,
quando por alJi passaram, c o comlllunicaram ao Sor
gento Mór Francisco José da Rocha :\Icelrado, ]11'0'
prietario de <liversos terrenos aUi.

Foi, porém, só em 18H que UIU tal José Pereira do
Prado, UIU ntho e um escravo, qucm no rio MOCIL[jt!,

af'f1uenle do Paraguasslt, dcscobriu os primeiros <lia
mantes, que, pcla sua quantida<le, proY'lI-am ser o
mais rico descoberto diamantino do Brnil, e trouxeram
de 18.J-!-48 o ajuntamento de :10.000 pessolls n'aquell s
logares.

Por esla mesma epocha, em outros lagares d',lquella
região, foram sendo descoherlas outras jazidas dialllan
li na", como nas Al'ueiras, lavra, quc, 3peznr- tIe ler sido
muilo explorada, ainda não eslú esgolada.



Tambem na Barra da So/idcio exisle uma lavra ainda
não exlincla.

~1uilo ricos de diamanles são os rio Cajueiro
oriuudo da serra do Amh:ll'ahy, Colinglliba Grande, da
serra elo Sincori, e aflluenle do Alpagarla a serra do
Gagcío, prolongamenlo da (lo Cocai, o rio Combllcas
ol'Íundo, como o :\locugl\ com o qual corre parallela
menle, da sen-a (la Chapada, a Inj"lllencia, cachoeira
di. Lanl uma legua da poyoação lia Paraguassú, onde,
em 1813 llluiLos individuo' exLrahir<1m grande abun
dancia de diamanLes, apresenlando um delles, um Lal
.To~é da Silva Dullra em um só dia 111/2 oilavas; o
Rio Negro, oriundo da sel-ra do Sincorâ: em uma
palavra nos aflluenLes do Paragua 'sú: Ulla, Rio Prelo,
Pil/bas, nabado, Lenço('s, AndurafJy eLc., d'onde, na
pllrase do Dr. Cal.io Guerreiro, sabiram arroba de
diamanles e surgiram as vilias dos Lençoes, Sanla
I abe[ Andarahy, ele.

;lIas não foi somenLe nas serranias do Sincorá oude
foi achada Lal pedra preciosa. Tambem na do Assarná

ella foi ellconLl·.HIa e alé anleriol'l11cnLe. Em 1 .jJ um
Mineiro por nome :\IaLLos descendo o do S. Francisco
inslallou-sc no lagar chamado Colouello enlre o .1rraial
do MinHlouro CbLlue-Chiquc, nas proximidades da
lagoa que hanha a fralda occidenlal da serra do Assuruá,
c ele cobriu uma rica lavra diamanlina. 'J1l AnLonio
Alves das \ irgens descohriu oulra nos Laboleiros do
Morro do Chapéo e em Sanlo Ignflcio, n'aquellc mesmo
disll'Íclo, 30 leguas da Chapatla Velha e 6) de ;I[acalluba. ,
fOl'am descoberlas impol'lanlissim<ls lavra, aind,l núo
exgoLadas.

Em 1881. clescohriu·se a grande lavra ao S., 121cguas
de Cauna\'ieiras, no logar denominado Salobro, onde o
diamanLe é muilo abundante e sempre muiLo bom,
sendo segundo asseveram o entendidos. o l11elhOl:
que tcm appareeido.



Finalmente, cm 1883. II GLlGI'UIIY, (leriodico que se
publica na cidade da Cachoeira, escre"ia () seguinte,
que, como quasi Lodas as noticias que aqui commu
nicamos, vem publicado uo "Diccionario G('ographico
das Minas do 13razil» , de Francisco 19nacio Ferreira
(Rio de Janeiro, 1885):

«Tendo diversos garimpeil'Os, trabalhadores do Sr.
Dr. Julio da Gama e hospedados em casa do Sr. capit:io
José Augusto Peixoto, informados pelo Sr. Ignacio de
tal,. caixeiro da loja do mesmo Sr. Capitão Peixoto,
que, no logar denominado Barra Estrada (Porto Simão)
no domicilio do Sr. Coronel Zeferino José de Carvalho,
em S. Felix, existiam indicios de ha"er diamantes,
para alli se dirigiram no lUa 24· elo corrente, guiados
pelo canoeiro de nome André, e procedendo elles ao
exame do terreno e ú algumas pequenas excavações,
encontraram, sem grande dirflculdade, durante o tra~

balho de duas horas, duas ricas pedras de diamante,
nma das quaes é de uma ahura e brilho inexcedivei'i.

«Estas pedras foram hontem obsequiosamente mostra
das pelo nosso amigo o Sr. ColJeclor Geral desta cidade,
Alferes Camillo Gonçalves Lima, e se acham expostas
Ú apreciação publica na loja do Sr. Capitão José
Augusto Peixoto, estalleleciclo na nHl principal da
Freguezia de S. Felix.

"Consta-nos que hontel11 se dil'igiram para aquelle
Iogal' os mesmos garimpeiros e um abastado negociante
d'aquella freguezia, afim de explorar a nova mina.

"E' de grande e imprescindível necessidade n con
tinunção dos exames de allte-hontcl1l encelados e que
tanto 110S poderão ser proveitosos.»

Tão graude, pois, quanto é a existcllcia do lliamtlnte
no Estado, tem-se a sua exploração pouco a pouco
diminuido e Cjuasi extinguido.

Atlribuc-sc este desapparecimento a descoberLa e
exploração dos diamantes do Cabo da Boa Esperança,



que fez baixar na Europa os p,-eços desta mercadoria
a ponto de nas Lavras Ee qi.,ebrar toüo o cOUlLUercio,
os garimpos sercm abandouados e a população pro·
curar a vicia da lavoura do café, da qnal actualmente
já tira grandes Yantagens.

A mineração tem se occupaclo mais com a acquisição
do carbonato, hoje mnito procll ruelo, e que promelle
grandes lucros, por er a Bahia o unico Iogar' no
mundo em que aUe até h jc tem sido descoberto.

Prata

o conhecimento da existencia (leste metal no nosso
Estado data tios primeiros tempos da colonisação.

E' conhecido o que conta-nos na sua (Historia da Ame,
rica Portugu za" Rocha Pitta a pago 195, ácerca de um
Roberio Dias, descendcnle do Caramurú, o qual no anno
de 1591 on'"receu ao Rei umas minas que descobrira no
Brazil lüo ricas que forneceriam mais prata do que ferro
davam as de Dilbúo, com a condição de sc lhe conceder
o titulo de l\larquez das Minas, o qual, entretanto, foi pro
metlido a D. Francisco de Souza, nomeado então Gover
nador para a I3nhia, caso descobrisse os referidos the
souro , sendo a Robedo Dias concedido, como recom
peusa, apeuas o cargo de administrador das dilas miuas.

Despeilado, tratou o descendente do Caramurú de en
cobrir todos os iudicios, por rórma que nunca foram taes
minas descobertas e levou cOlllsigo dellas o segredo para
o tumu!o em 1593, deixando á posteridade o e !imulo de
procunlr dcscobril-as.

Foi isto su[fi('iente para que d'ahi cm diante se accen
desse em lUuita gente o desejo de as achar pene
ti ando-se diversas e repelidas vezes o sertüo com gran
des bauueiras e111 demanda tias riquezas occullas.

Do mesmo I acha Pitla sabemos que, goveruando o
Brazil Alfonso Furtado de Ca tro do Rio Mendonça (1671·
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75), veio a Ballia um mora~or do sertão participar· lhe
que havia descoberto minas em parte muito diversa da
elas celebres de Robcrip Dias, asseguranela sua dcsco
berta com a apresentação d'umas ban'ctas que dizia fun
dira das pedras, que dcllas Lirara, alfirmando scr o rcn
dimento egual ao das mais ricas minas das Indias de
Espanha.

l)ando inteiro credito à palavras do aventureiro, deu
o Go,'ernador logo noticia eleslc accontecirnento ao Prin·
cepe D. Pedro, depois Rei D. Pedro 2', enviando á Lis
boa, como portador della, seu filho João Furtado de
Mendonça, com algumas pessoas, as quaes naufragaram
na costa de Peniche, salvando-se, porém, do naufragio
João Furtado, que passou a Lisboa, IDas sem as moslras
e carias que sc perderam nelle.

Todavia a Côrte deu todas as providencias, remellen
do á Bahia tudo quanto era de necessidade para o pro
seguimenlo da descobcrta. Mas ao chegarem aCJui ae;
pessôas in cu mbidas dessa di ligencia, era fallecido n)
scrtão o chama lo descobridor das minas, pcrdendo- e
novamcnte a occasião de verificar-se e Lirar-se prol'cito
das minas de prata.

Mais tarde (em 1729) um cclebre Manucl Francisco do
Santos Soledade, oJIereccn a D. João 50 mostrar copio
sa3 minas de prata no interior a troco d'urna sesmaria
(que obtC"e), a qual abrangia vasto terriLorio na capitania
dos llhéos, mas, conhecido o embuste desse aventureiro,
que jámais apresentou signaes do prometLido e apossou·
se d'uma grande extensão das melhores terras, deu
o Rei o contracto por nullo.

Pclo meiaelo do seculc passado sertancjos de Minas
cm repelielas baneleiras inlernanllll-se pelo sel'lão ela
B'lhia em busca elas minas de Ro!Jerio Dias, c1Jegando
alguem (ruma dellas a escrevcr um relataria no auno de
1753, que, por sna curiosidade, foi publicado na "Revista
do Instituto llislorico e Geographico Brazileiro".



~elle dá-nos o autor nolicia da descoberta d'uma ci
dade encantada, com palacio, cerlo numero de janellas
arcadas, salões, aqueduclos e passadiços, situada so
bre um rio navegavel contendo canôas, p:>ssuindo um
monte de crystal, pelo qual subia urna calçada, com casas
de sobrado em uma Tua, arcos, etc., etc.

Da descoberta de tal cidade eucanlada ctlegou o Insli
luto a iucumbir o Conego Benigno José de Carvalho e
Cunha, que, depois de assentar que el1à devia eslar si
luada na serra do Sincorá, andou por muito tempo va
gando pelos sel'tões até que no anno de 1846 o Presi
dente da Bahia, em seu relalorio à Assembléa Provin
cial, depois de commnnicar que havia muitos annos que
aquelle conego e empregava na descoberta d'uma ci
dade abandonada, que sempre linha quasi em vista sem
jámflis poder chegar a ella, no que deveria havel' algum
encanto. annunciava que já havia parlicipado ao men
cionado invesligador, que lhe retirava as ordenanç-as
que o aeOlopanhavam parecendo-lhe, além disto, já ser
tempo de se lhe suspenderem os auxilios que recebia
da Caixa Provincial.

Antes porém, de andar esse padre a procurar no Si'l
corêl, a celebre cidade encantada, outro facto se linha
dado no Rio Verde que levava a admillir-se a consecu
çào da descoberta das minas de I oberio Dias.

"Em 1807 relata-nos Benedicto Marques da Silva
Acauá na sua ,,?remoria sobre os terrenos diamantinos
da Babia", Simào Moreira, morador naqnelle districto,
apresentara grandes amostras de prat~ em pedra e !'undi
da na povoação de Villa Velha, ao Tenente Coronel Joa- .
quim Pereira de Castro, então procurador das fazendas
do CGnde da Ponte perlindo cartas do elito Tenente
Coronel para o conde aOm de o !'avorecer, descobrindo
lhe aquellas minas.

Foram-lhe dadas as carlas, e volLando elle com omcios
para o corregedor da Comarca de Jacobina e o Cap itão

10



nlór de SenLo Sé, soube que a estes ineumhira aquelle
conde a descaber La das referidas minas, c que as<;im nào
teria melhor successo do ((ue Roberio Dias, pelo que
resolveu retirar-se para sua casa ouue logo morreu de
febres intenuitenLes, sem, porém, como o descobridor
de 1591, levar para a sepultura o seu segredo, deixando
pelo conLrario, uma derrota por elIe escripLa, que das
mãos de sua mulher passou para as de um filho nalural
de um alferes Antonio Pinheiro, morador na Villa da
Bana, o qual em 1837 oITereceu-se ao padre Manuel
Ignacio de Oliveira MarLins para, com seu auxilio, ir fazer
a descaber La das referidas minas,seguudo aquella derrola.

Um homem de edade já avançada, morador em Pilão
Arcado, companbeiro de Roberio Dias (!) e cnjo nome, se
ignora, foi quem ensinou a Simão Moreira aquellas mi
nas, allrahiClo dos favores deste, e então lhe recommen
dou que se entendesse com os Indios do arraial do Joa
zeiro, afim de instruirem-n'o do caminho pelo qual se
devia ir ao CorI'c,Cjo do Mlllalo, e d'ahi a uma grande pIa
nicie no cimo da serra, onde se achava nm grande jalo·
bazeiro com um cardo ao pé, dos qaaes em panca dis·
tancia se achavam as mencionadas minas, a eujo lado se
achavam ainda vestigios de cisternas, que fizera o me mo
Roherio Dias, para deposito das aguas da cbuva, por ser
abi o terreno secco_

O filho de Antonio Pereira, por crime que commetleu
nas Arlleiras, desappareceu, ignorando-se onde se acha.

O que a incuria dos govel'llos passados, conclue Acallá,
conserva ainda em ignorancia, o inleresse ou o acaso
brevemente descobrir:í, como snccedeu com as minass
diamanLinas que até Septembro de 1844 ignotas nesta
serrania, hoje ão conhecidas em uma distancia de 70 a
~O legnas.))

Ainda em muitos outros pontos do Estado enconLra-se
com faelos referenles a essa hisloria das celebres minns,
em que lnmbem, ao lado do 11 me de Roberio Din , 'iur,'
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o de Belchiol' Dias Moreia (traducção da palavra Cara
ml1rú), descendente do celebre portuguez desta alcunha,
scsmeiro de terras ao N. do Eslado e em Sergipe, e mais
o de Ml1ribeca.

Assim, de uma inscri pção achada no !Lo da serra de
Geremoabo, junto a lima capella da invocação de Santa
Cruz chegou-se a colligir que por alli andou Roberio
Dias. E na villa de Macahubas affirmam seus mais
antigo moradores a exi tencia das ditas minas n'aqllelle
termo, contando-se alli mais ou menos a mesma historia
de Roberio. como nol-a refere R. PiLta.

Perto de Chique-Chique apparece egualmente a mesma
narração. Alli, afflrma o Dr. Antonio Pereira da Silva
Lobo, « na fazenda c;Llrral das Egilas, G lego da citada
villa, antigamente povoada por Inuios ha hoje ainda
não pequeuo numero de descendentes delles que contam
toda a historia de Muribeca, os acontecimentos que
tiveram lagar, sua riqueza, asseverando-se que el1e era
o chefe dos Indios, e que al1i tambem morava e fazia
eXplorar aquel1es lagares da serra que lhe pareeia, dos
quaes tirou grande porção de ouro e diamantes, o que
bem se prova com os graudes ser"iços feitos por eUe
para esse fim e que ainda hoje se encontram no cimo da
dita serra, no lagar chamado Coelho, e em outro cha
mado Sflssllflpára, e na dita serra, no lagar chamado
Mangabcira (onde hoje se tiram diamante ), encon·
lI'ando-se nesse uILimo lagar. e cm outros cadinhos
bigornas e dillerentes vasos de barro dos quaes alguns
eslão estampados com 'Cunho de moeda e outras cousas
já cm parte dcterioradas pclo tempo, como estacas,
moirões que sel'Yiram de esteios para casa; tem- e
tambem encolll!'ado algumas pedras com inscripçõe em
caracteres que nos são desconhecidos parecendo eUas
pregadas ou embutidas de propo ilo para fazer alguma
tapagem ou occulLar alguma cousa porque, segundo me
consta, .. inda uão se conseguiu arrancar nenhuma



apezar dos meios empregados e esforços que se Lem feiLo.
EmJim, os lllOI-adores anLigos desLa fazenda conlam
minuciosamenLe faeLos parLiculares que sabem (creio
que por tradição) da vida do Lal i\lurlbeca, como seja a
proposLa que elle fez ao rei de Portugal ii cerca de Laes
riquezas, a preteoção de11e, a man'eira pela qoal eove
nenou os Indios, que o acompanharam para a Bahia, no
chamado Rancho da Fome, afim de nào daseobrirem
esLas minas, a morLe de11e e algumas lettras ou signaes
symbolicos, que foram enconLrados já em OULTO tempo
em- cima da serra, corno mostrando o logar onue se
achavam depositados e occullos os seus cabedaes, o que
deu logar a fazerem-se indagações e a explorarem-se
desde algum tempo aque11es lúgares, não eom a devida
coosLancia ou allençâo que merece, mas tão sómente ao
acaso, abrindo-se diversos buraeos ou pequenas exca
vações aqui e alli por cujo motivo se descobriram
ultimamenle os dífTerenLes logares dos quaes se estào
extrahindo diamantes, a saber: Tamandl/á, Pifl/or,
Manyabeira, Gamelleira, Colouello e ou Lros, pois na
redondeza de 14 leguas, em qualquer parLe que se
explore, euconlram-se diamantes em maior on menor
quanlidade. A mina de ouro existe G leguas dislante
desla, advertindo que na mesma serra se descobre ouro
em Lodo o cordão que disLa d 'uma a onLra mina. E' para
admirar-se e, não para se descrever, a riqueza de Lal
logar. »

IdenLicos lactos conLa-nos de Macahubas o Coronel
Durval Vieira de Aguiar, no seu Lrabalho publicado cm
1888 sob o Utulo « Descripções praticas da Provincia da
Uahia Il.

Refere-nos esLe illustre bahiano que n'aquelle Lermo,
a 2 leguas da vi11a, encontrou uma grande serra, pos
suindo uma profunda cavidade perfeitamente cnLulhada
com pedras, de qualidade dirrerente das da redondeza,
como se tivessem sido conduzidas de longe, as quaes,
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apezar dos esforços empregados pelos que a quizeram
desentulhar, nunca foi possivel consegnil-o.

Esse logar tambem era antigamente habitado por
lndios, de quc só restavam então duas ve!!.1a" vivendo
escondidas pelas serras, e dellas sahindo algumas vezes
com nma ou duas oitavas de ouro de origem nnnca
confessada.

E' dessas rndias, diz ainda o citado Coronel, que sabe
a população d'aquellas paragens a historia de Muribeca,
que, segundo ella, era um branco que se fez chefe da
tribu alli habitante, o qual, tendo descoberto o segredo
das famosas minas que sua LJ:ibu guardava, veio á Bahia
offerecel-as ao rei (Governador), exigindo grandes
recompensas; que, porém, acceito o ofl'erecimento,
volLara com uma grande escolta de soldados e mineiros,
commandadíl por um capitão, que trazia um prégo, con
tendo as recompen as de ~Iurib~ca, das quaes só podia
ter conhecimento depois que tivesse entregue as dilas
minas; mas que este, desconfiado, ao chegar ás serras
do Rio de Contas, taes seducções fizera ao omcial,
garantindo estar á vista das minas, que este abriu o
prego, e viu-se então que continha uma patente de
capitão de milícias; que, desgostoso, recusou-se Muri
beca a ir além, e obretudo a confes ar o seu descobri
mento, apezar das promec;sas e ameaças e até dos
espancamentos que lhe inflingiu a eseolta, por tal forma
que, desenganada ella o reconduziu preso e algemado
para a capital, em cujas cadeias falleceu, levando seu
segredo comsigo.

Ex.cepção feita desta ultima parte, concorda em tudo
mais e!'ta historia, ouvida em Macahubas, com o que os
antigos chronistas deixaram-nos escripto ácerca de
Roberio Dias on Mul'ibeca, quer sendo este da familia
de Belchior Dias Moreia, senhor de "\ astas fazendas ao
Norte da Bahia e em Sergipe, quer, como diz Accioli,
um famigerado Paulista, ele cujas minas em 1701 foram
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por um particular apresentadas as 4 palheLas de ouro de
que atraz já mencionamos Ler LraLado R. PiLta, elas
qnaes a maior valia 1:200$000 e ouLra 780~000. Em
qualquer dos casos é inLeressante que a historia que
desses homells se ouve em Mncahubas seja a mesma
contada em Chique-Chique ao Dr. AnLonio Pereira da
Silva Lobo, e Lambem a conLada em ouLros mais pontos
do Estado, confuudidas apenas as duas personalidades:
Roberio Dias e Muribeca.

·Mas não nos cumprindo aprofundar o estudo dessas
cousas, nem aqui procnrar com a critica deseobrir o
que ha de verdade nellas, passaremos a indicar o
pontos em que no Estado s~ Lem achado prata.

1 ntes de tudo, é faelo a existencia do metal em
questão na serra do A5suruá como affirma o Professor
Or\'ille A. Derby no seu já citado II Reconhecimento
Geologico do valle do Rio S. Francisco».

O mesmo metal foi Lambem encunLrado na cachoeira
do Inferllo, no Tucano, ao lado do ouro, cobre e outras
preciosidades. Na Vil/a Nova da Rainha, município
tambem conhecido por .Jacobina Nova, nos riachos
de Bananeira e Aipim, afTlllentes do ILapicurú-Mirim,
existem minas de praLa, que se suppõe serem as de·
canLl'dns de Roberio Dias, pelas grandes excavações e
galerias que se encontram no sólo em direcçüo a gruLa
dos Abreus 110 .Joazeiro.

Tambem nesLa comarca ha abundantes mina do
mesmo metal até hoje não lavradas, parLicularmenLe no
rio Salilre, onde, ao lado da grande abulldancia dellas
exisle aquella celebre gruLa, que da aUma da nave de
um grande templo e da largura de 60 palmos,/dá
descida por uma especie de pu '0 de enorme diametro.

EgllalmenLe no rio da Caixa, oriundo da serra do Anda
. rahy, tem sido apanhadas amostras de praLa no seu
leiLo e margens.

Na serra da Bor/'((clla, que lambem é conhecida pelo
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nome oe Muribeca e do Paulista, lia minas dI} praIa desco
bertas em 1783 pelo capiLão-mór Christovão da Rocha
PilLa, qne ahi apanhou grande quantidade de minerio.

Se, finalmente, o que fica escripto não bastar para
provar a existellcia de prata no Estado, remataremos
este capitulo citando as palavras de Gab. Soares,
escriptor que nem só nesta materia, como em outras
muiLas tinlta toda competencia, particularmente por
ter sido quem procurou, com sacrificio de sua vida,
executar o roteiro de seu irmão João Coelho de Sousa,
descobridol' de grandes e inexgotaveis minas para as
as bandas do rio S. Francisco e contemporaneo de
Roherio Dias.

"Dos metaes, diz elle encerrando o ulLimo capiLulo de
seu monumental trabalho publicado pelo Sr. de Porto
Seguro no tomo 14 da Revista do Instituto Hislorico e
Geogrophico Brasileiro, de que o mundo faz mnita conta,
que é o ouro e a prata, fazemos aqui (n3 Bahia) tão pouca,
que os gnardamos para remate e rlm desta historia haven
do-se de dizer delles primeiro, pois esta terra da Bahia
tem delles /((n/a parte quanto sc póde imaginar, do que
póde vil' á Hespanha cada al!no maiores carregações do
que nunca vieram das lndias occidentaes, se S. llIagcs/ade
[ôr d'isso scrvido. n

Cobre, chumbo e ferro

Data do anno de 1718 a primeira noticia da existencia
de cobre neste Estado.

Refere·nos Acauú na sua já cilada memoria, que o
Ouvidor do Rio de Contas João Francisco Lourenço,
sabendo que um alcaide de nome Faim sabia onde se
achavam pedras de cobre, pedira no tenenle-coronel
Joaquim Pereira de Castro qne subministrasse ao dilo
alcaide meios de conduzir uma porção d'aquellas pedras,
e subminislradas estas, onduziu o mesmo alcaide UlU.



cerla quantidade uellas e fundida uma arroba denas,
obleve um resultado de 17 libras de bom cobre. Isso
Icve logar na Villa Vell1a do Rio de Conlas, siluada á
margem do Bromado.

Sessenta e que annos depois o Marquez de Valença
participou ao rei, em 1783, a descoberla feita na serra da
Borracha pelo já referido c:lpilão-mór Chrislovão da
Rocha Pilla, que d'alli remeLlcu-lhe uma pedra pesando
não nnis que 4 oitavas e 33 grãos e que produziu4 oilavas
e 18 grãos de cobre. Entre oulras pedras lrazidas um
anno antes pelo juiz de fóra da Cachoeira, para alli
C11viado pelo governador para certificar-se da desco
berla feita pelo capitão-mór mencionado, produziu uma
pequena, de uma onça de peso, que o Marquez mandou
ensaiar na Casa da Moeda, 2 oiLavas e 52 grãos de cobre
em um granele, lendo de quebra 5 oilavas e 20 grãos.

Estas descoberlas trouxeram a carla régia de 12 de
Julbo de 1709, que aulorisavél a Francisco Agostinho
Gomes a exploração das dilas minas, o ljue não cOLl~la

ter lido elI"eilo.
Por esle mesmo tempo rell1eLlia paI-a o I-eino o juiz de

fóra da Cachoeira, Dr. i\Ianuel da Silva Pereira, uma
grande porção de cobre exlrahido das visinhan as
paquella cidade, no sitio chamado i\[all1ocabo, ú margem

eSCJuerda do Paraguas~li, pesando um pedaç052 arrC'bas e
2 libras, e um oulro muilo mais pequeno, conforme a
informação de Domingos José Anlonio Rebello á pagina
250 de sua (Corographia», Bahia 1820. Jú no governo de
Yasco Fernandes Cesar de Meuezes o cilado Manuel
Francisco dos Sanlos Soledade linha andado minerando
nesse logar.

O Dr. Antonio Maria de Oliveira Bulbões nos seus
"Esludos para o prolongamento da estrada de ferro de
S. Francisco», alrirllla tlue nft fazenda Camh!Jba, 7 leguas
a Lesle do Curralinho, exisle cobre em abundancia
exlraoruinuria, sendo o mincral visivel a flor do solo
em m uiLos ponlos, e lendo se em 1783 exlrahido desse
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.log~lr O quc foi preciso para a fundição d'um sino dcsli
nado a mnlriz de Villa Nova, cujos reslos ainr!a exislcm
e nos quacs sc púde aiuda ver a qualidade do mclal.

Arrirma mais o illuslrado doulor que na JacobinaNova
se tem enconlrado amostras deste mineral de envolla
com sulfuretos de anlimonio e ferro.

na tam1.>em nolicia da exislencia desse metal nas
visinhanças da Cachoeira, nas povoaçães de Belem,
Ullriliba, S. José c Genipapo. Tambem foi encoulrado
na CachoeirCl rio Inferno, no Tucano, onde, além do
ouro e pralajá cilados, se encontra o metal em queslão.

Sua existencia foi lambem constatada na Chapada
Vellla, no arraial do ~1alto-Gross(l onde o cobre puro
e nativo foi achado nas mesll1~s minas, em que se acha
o ouro.

Em 1854 o celebre mineiro José Francisco Thol1laz rio
Nascimento descobrin o mesmo meLaI no rio Amendoim
em lLaparica, e rica delle finalmente, como o é de
outros meLaes, é a serra da Iliúba

QuanLo ao chumbo aflirma-nos o professor Derby sua
exisleucia na serra do Assul'uá, e Acauá cm diversos
ponto em cada uma das 4 scrras da Chapad\!o

(cA esquerda do rio Paramirim, diz elle, onde em
dislancia dc.J. leguas se acha a serra dc ~Iacahubas, ha
excavaçõe e lavras de longa dala· de uma dcllas na
fazenda chamada S. Barlllolomell, exlrahiu o capitão
Rodrigo Anlonio Pereira de Caslro em 1837, de um
grande pedernal uma porção, que levada ao fogo,
d is olveu-se c delI em rcsultado chumbo, c, além deste,
11a um melallào al\"o como a prata, porém mais consi 
tenLe do que clla, o que é de prcsumir que seja platina. n

Do que aLraz deixamos Lranscriplo do trabalho do
profcs ar Derby eleve-se concluil' que cm quasi lodo o
seu lerrilori) possuc a Bahia ferro. Cilaremos, porém,
aqui alguns logarcs onde posiliyamente elle lem sido
principalmenLe achado.

11
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Em enorme quanlidade cxisle na serra do Brejo·.
Grande. São conhecidos os relalorios áccrca dc sua pre
sença na serra da Conceição, riacho Bedengó e oul1-os
ponlos nas proximidades da Cachoeira. Em CaeliLé
tambem lem sido encontrado, assim como cm Illzéos
(fazenda Queimado), na Capioba ires legllas de ~Iarago

gipe e em lodo o municipio do Monte Santo, bem como
em Na;;areth.

O ~rofessor Derby aflirma haver fcrro na secção do
rio de S. Francisco, que fica enlre Chiquc-Chique e
Riacho da Casa Nova. Na serra da Chapada, dislriclo
de Andarahy, e na da Itiúba tambem já foi achado.

Especialmenle quanto a mina dc ferro d3 Serra da
CO/lceiçelo deixou-llos o Sargento-Mór Guilherme Chris
liano Feldner uma descripção que muito anima a explo
ração desle mclal, e ácerca de sua exislencia nas dilre
rentes serras da Chapada dá-nos Acau;Í minuciosas
informações, como no Corrego da ~IutLlca Serra das
Egllas, elc., elc.

Carvão de pedra

Nas suas (Memorias Hisloricasll, diz Acciolique em uma
das noites de Junho de 1815 ouviu-se no Engenho Ca
bàto (lcrmo da Capilal) um grande estl-ondo subterra
neo conseclaJ io de terrcmoto submarino, e na manhã
seguinle achou-se desmoronada, e em parte subvertida,
uma coIlina na proximidades do antigo reduclo levan.
tado á foz do rio Cotegipe duranlc a oceupação Hollan
deza, apparecendo enlão entre esse demoronalllenlo
grandes pedaços de carvão de pedra, PYl"ilcs e mobili
denio, cujas amoslras, sendo por diversos particulares
enviadas ao Rio de Janeiro, onue foram snbmellidus por
determinação regia ao exarlle do Major Guilhemle Chris
liano Feldner, deram em resuLLado 2 qualidades ele car
vão de pedra, uma superior ao melhor conhecido na



Inglaterra, e outra mais infcrior. importando certo pe
trificado cIassiucado no sy:>tcllla de Linnêo com a deno
minação de lelranla.v vegelalis, o qual servia de auxiliar
e formação do primciro, ou qual'{uer outra, segundo
foi COlUlllunicado ao Governador Conde dos Arcos em
aviso de 28 de Novembro do mesmo al1no expedido
pela Secretaria de Estado dos negocias do interior, de
terminando-se-lhe em outro aviso, do 1Q de Janeiro do
:ml1O seguinte, prcsta se áquelle Feldner todos os auxi
lias de que elle precisasse para a commissão de que
veio encarregado de inve tigar esse interessante pro
ducto natural, a cujo respeito, porém, ncnhuma outra
medida tomou-se comquanto as ulteriores iodagações
dessa commissão correspondessem em tudo ao prediclo
exame, e sC'j:J. constante abundar o mesmo can ão de
pedra em outros dilIerentes pontos da província e nas
proximidades da capital, como na Ilha de Ilaparica e
no districto de Pirajá_

Depoi. desla primeira noticia da existencia do pre
cioso combusUvel, outros achados foram seudo feitos no
Engenho Colollia (lI1unicipio de Santo Amaro), na co
m:.irca do Brejo Grande, Bom Jeslls dos Meil'Gs Pira
jllhia, CllyrlÍ, Ilhéos, Tllperoá, Boipeba etc._ para a ex
tracção e exploração dos quaes di versos decretos do go
verno autorisaram a difl"erenles pessoa, porém, at~

agora scm resultado satisfactorio, ou seja porque em
alguns des -es lagares os depositos são lUuito profundos
e por is o as amostras não tem cOrJ-espondido a espe
ran~'as dos que tem procurado cxploraI-os, ou seja por
que llluilas dessac; amoslras provou o exame n<io serem
úe carY::io de pcdra e sim de Icnhilo e azeviche, C0l110
as de Itaparica, na opinião de Rathbun, apezar da amr
l1laç:lo em contrario acima citada, úe l\C( ioli.

Em compcnsaç<io tem sido ceI' adas de bom resultado
as descoberla de lurfa, pelroleo c /wphfa fci:as em di
versos logarcs do 1:.slado, mas particularmenle a feita
em 1852 em Manlhú por Jo é Frallcicco Tbomuz do
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Nascimento, onde, em eonsequencia de diversas autori
sações e concessões feilas pelo governo, a industria
extractiva dessas substancias está sendo explorada com
grande proveito pela firma John Granl & C.

Salitra e outros productos milleraes

«Em toda a porç<io supp-rior (do vaUe do rio de
S. Francisco) acima de Urubú, diz ainda o Professor
Derby, é muito commum este mineral (salitre) empre
gnando a terra nos lagares em que o calcareo estú ex
posto e nas vizinhanças desses lagares. Enconlra-se em
maior quanlidade especialmente nas numerosas caver
nas das camadas do calcareo, appareeendo lambem as
vezes em eavernas existentes no grés. Em muílos lagares,
como no riaeho do Salilro, perto de Joazeiro, elle está
misturado eom sal eommum. Em Bom Jesus da Lapa vi
um specimen de carbonalo de potas5a, que apparcce
nas serras salilrosas. Este sal é ex.trahido em grande es·
cala para o fabrico da paI vara, sendo uma parle consi
deravel do interior do paiz supprida por esses deposi
tas; presenlemente, porém, nenhuma porçào que eu
saiba, é embarcada para fúra do paiz, ou mesmo alé o
litoral. A quantidade parece ser consideravel e com faci
lidade de commullicação a extracção do sa1ilre púde
vir a ser uma importante induslria ,)

A imporlancia dessas exlensas jazidas nos municipios
1 ilJeirinhos do S. Francisco foi bem accentuadu por
von Spix e "OU Marlius nas suas Reisen in BJ'ilsilien, e
mais tarde ainda por Halreld na sua exploração Jo
mesmo ~·io.

Seu conhecimenlo, porém, dala já do princjpio do se
culo XVII, como nos informa uma interessanle memoria
existente no Archivo Publico do Eslado no livro ,I" ele
correspondencia do governo, reruellida por D. Fernando
José de Portugal á Côrte.



Segundo ella, pois, sabe-se que a mais antiga nolicia
existente nesses livros é a que \"em no Cap. 31 do regi
menlo.dado, a 16 de Junho de 1642, ao Governador e Ca
pitão General do Estado do Brazil, Anlonio Telles da
Silva, em que se lhe rec')mlllendum as minas de sali
tre, que, por ordem re~ia, descobrira o Governador
D. Diogo de ;\Ienezes, e que continue a trabalhar nas
fabricas que se estabelecessem.

A me lUa recommendaçüa fez a carta regia de 23 de
Fevereiro de 1672 ú' Afl"ons::l Furtado, e uma oulra, ue
1" de .Tulho do seguinte anno de 1673, determinou que
o governo procurasse ajustar este negocio com Antouio
Guedes rle Britto. Aind<.l no Cap. 29 uo regimento dado
a 23 de Janeiro de 1677 ú Baque da Costa 13arrello,
é-lhe este assumpto muito recommenclado.

Em seguida, governa nua D. João de Lallcasl.ro, deler
minou·se-Ihe que pessoalmente fosse exanimar as terras
do salitre, de que seu antecessor linha remetlidoallJos
tras <Í. Lisboa, e de omo se exonerou este acti\-o gover
nador desta tarefa diz-nos Rocha Pilla o seguiute:

"Sen:! informado o sereníssimo Senhor Reí D. Pedro
que lIO Brazil, e prineipalmenle lia sertão da Dahia, se
achavam milus delle :salitre) em cópia e qualiuade
eguaes ús da Asia e n menos cur:lo e uelação, da qual
podia abundar loda n sua monarchia, encarregoll ao Go
vernador e Capitão General D. João de Lancaslro fosse
em pessoa úquella parte onde afOrl11a va que as hada, e
trazendo de Porlugal esta cOllll11issão, depois de estabe
lecida a casa da moeda e ded::u' expediente a outros ne
gocias do Est.1do, sahiu da cidade da 13ahia a esta im
portante diligencia no anno de 1695.

Embarcou para a villa da Cachoeira, acompanhado de
muita gente, com lodos os officiaes ela fabrica do salilre,
instrumentos para o tirar e beneficial' e com pessoas
praticas do terreno que havia de correr, noticiosas
das minas que ia buscar, fazendo COI11 esta comitiva
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grandes gaslos, para euja despeza lhe mandou dar El·
Hei uma grossa njuda de cuslo.

Do parlo d'aquella villa caminhou ao seminario de
Belém, sitio onde o espera v.:! o comboio que mandara
prevenir.

Com pouca delença marchou ao Jacaré, e d'ahi a

S. José de l/apororocas, de onde foi à ,11alla, ao Tocos,
a Pinda, ao Papagaio, ao rio do Peixe, ao Tapicllní (rio
cJudalosol, ú serra do Tallll, a antro Tapiclll'ú chnmado
mirim (tambem rio famoso, mas de menor correnle) e
passon á serra da Jacobina. oude refez o comboio, con
tinuando a marcha pelos campos d'aquella povoação
(hoje villa) pelos de Terijó e pela Val'llha SeccCl, chegou
.1S minas do salilre, qUE: chamam ele JOclO Martins.

No referido silio se cavou e collleu salilre mineral,
e fazendo-se as experiencias, se achon ser bom na qua
lidade, porém a minas mais permanenles que abun
danles.

;\leste exame se deteve D. João de Lancaslro alguns
dias, e depois partiu para oulras chamadas de JoitO
Peixoto, e, feitas as mesmas experieneias, resullaram os
proprios effeitos, aehando o salitre egual ao OUll'O em
bondade e na cópia.

D'ahi parliu p3J'L1 o rio PalllJlli n'ulD sili que chanwllI
cios Abrens, em cujas minas se achou salilre em mais
qU:1Il1id,Hle e da mesma qunlidade. Ullimamenle foi a
oulras minns que se dizem do Serrclo, e do exame se
colhcu o mesmo effeilo e se fez v prollrio juizo.

Com eslas experiencias e nolicias volloll D. João de
Lnncaslro para a ciclade da Bahia, lendo rodeado mais
de 150 leguas de lerra, abrindo novos caminhos para
alalhar maiores dislancias.

r\áo perdeu D. Joào a esperança de poclerem ser aleis
e con.venienles as rel'eridas minas e depois de ler vol
lado para a cidade, mandon tirar salitre das qne o
tinham em muisabuudancia, ou ficavam meuos aparladas,
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r1iligencia a que foi por SU.1 orcle:n o Coronel Pedro
Barbosa Leal, c assisLindo nellas com cuidado c despeza
propria, tirou algum salitre, que por vezes remetteu em
fardos de couro á Bahia; porém, vindo a conhecer-se
que pelos dilntados longes, pelas asperezas dos cami
nhos, falias de manlimento para os que os haviam de
cursar e conduzir o salitre, sahia mui caro á fazcnda
Real c de immensa fadiga aos conductores (não sendo
a cópia capaz de recompensar com vantagem a despeza,
nem ai nda de a satisfazer), se colheu o desengano da
inntilidade dellas para sc não fabricarem, rcsolução
que foi servido mandar El-Rei, vendo o salitrc que o
Govel'l1ador lhe enviou e pelos avisos que se lhe fez.))

Em conseqnencia porém do qne lhe cOl1llIJunicou
D. João de Lancastro de volLa de sua expedição, mandou
El-Rei por cartas de 7 e 15 de M31'ço de 1697, que se
assentassem fabricas nos sitios que parecessem mais
convenientes e acceilassem os el'viços que se obrigava
a fazer nas mesmas minas D. Leonor d'Avila com a
qual se celebrou um contracto pelo qual ella se obri
gou a dar, postos na Cachoeira, 20.000 quinlaes de salitre,
as despezas a sua custa, mediante certas rccompensas.
Mas, não podendo clIa cumprir es as condições, foi dis
pensada.

Novamente na CHI' ta regia dc 26 dc janeiro de 1700 rc·
commcnda-se o assumpto, e ordcna·se que as fabricas,
que jú Linham sido estahelecidas pelo Coronel Pedro
l'brhos'l Leal, no rio Pauqui e na Jacobina Velha, fossem
aperfciçoadas, recolhendo-se em um armazem, todo o
salitre adquirido para cuja conrlucção cada morador
dos curraes do sert::io devia dar um rossim para assim
sc cvitarcm os granrlcs gastos com as novas aldeias.

Da conta dada a 12 de Outubro de 1702 pelo Govcma
nadar D. Rodrigo da Costa ao Secretario de Estacio Jose
de Faria, vê-sc que as minas não rendiam suffieiente
mente, pela ignorancia dos fabricantes, que nem só não



o snbiam fazer, como não sabiam ainda beneficiar as
terras <l'ontic clle se extmhia, communieando que até
enlão Unham d'alli vintio a Bahia BD surrões, que ren·
deram 43 quinlaes, 1 arroba e 21 libras.

Em carta de 7 de Maio de 1704. communicava mais
o dilo Governador, que havia mandado examinar uma'
minas sitas no llorro do Chapé() onde se verificou que
ú margem do rio Jacaré havia limas barreiras de serra
saJilrt~a, que foram examinadas por Gaspar do'> Reis
Pereirn, parecendo ser recoll1l11endnvel a lrans/'erencia
das fabricns para aquelle lagar.

Estas incerlezas de 'pertaram no animo do Secrelario
de Eslado Antonio Pereira ela Silva a idéa, communicada
ao Goyernador, em carla de 27 de Abril de 1703, sobre
ser ou não aconselhavel a suppressão das dilas fabricas.

Respondendo-llJe o no"\'o Governador Luiz Cesar de
i\lenezes sómenle a 20 de Dezembro de 1703, por ter até
então esperneio obler as informaç-ões indispensn'.'eic;,
diz que ao alnl'lxari/'e tia Bahia tinham sitio remellidos
207 qnintaes de salitre, e que ludo quanto viesse não
era sLlfrJeiente para produzir a pol\'ora necessaria para
todo o Estado, nem pagar as despezas dos ordenados
d'aquella fabrica.

Em vista disto, pois, foi Sua Mageslade servidn arde·
Dar por carla régia de 9 de Agoslo de 1706 qne, suppos
tas as grandes despezns, que se tinham feito n'esta fabrica
de salitre, e a experiencia de lantos annos da pouca
utilidade que rl'ella se tirava c do l1Iuito que custava
o pouco que sabia, não contiuuasse mais a mesma
fabrica, o que foi executado.

Passados lUuitos anDaS, annnnciou Vasco Fernandes
Cesar de Menezes que, junto ao descobrimento da praia
no Rio de Contas, se fizera lambem o de salitre, cuja
amostra remetteu, asseverando, segundo lhe affirmavalU
algumas pessoas, que d'elle havia cm abundando..

Em outra carla dizia o mesmo vice-rei que as ,lazidab



eram no rio chamado Paramirim, a 220 leguas da Bilhia.
Não se sabe a solução q.ue teve este uegocio.

Só cm 1739 é que uma provisão, de 13 de Outubro,
nos diz que El-Rei dava licença a Manuel Fernandes
Lavado, João Baptista Hodrigues e outros para explora
rem as minas de salitre que linham descoberto nos
sertões do Estado, não constando egualmente o resul
tado desta empreza.

Quatorze a quinze annos depois o Inspector da~ Mi
nas r\ovas do Arassuahy, mestre de campo Pedro Leo
lino Mariz, remetleu a Côrte umas amostras de snlitre,
nchado na serra chamada do Salitre, perto do rio
S. Frnncisco. Uma carta, de 28 de Janeiro de 1755 do
Secretario de Eslado Diogo de Mendonça Côrte Real,
accusa ao Vice-Rei a recepção dessas amoslras qne foram
lidas por de exceIlenle qualidade. E o Conde dos Arcos,
respondendo as diversas perguntas que nessa carta lhe
eram feit'ls ácerca da vantagem de se fundar uma rabri
ca naqueIle lagar, etc., diz, em carta de 10 de ~laio de
1756, que, quando tomara pt:'sse do governo, já os gover
nadores interinos tinham principiado a dar cUlllprÍllJcn
lo as ordens do mencionado secretario dc Estado, e
qne, razendo eIle Vice-Rei sua viagem para a Bahia pelo
sertão do rio S. Francisco quando de Goyaz, onde Linha
acabado de ser Governador, vinha assnmir o governo
do Estado, fôra pessoalmente as serras dos Montes Al
tos, onde se estavam fazendo os exames do salitre des
coberto) mas que, estando esse serviço ainda muito no
principio, não podera formar juizo sobre 'c se o acl1aria,
ou não, com al.>undancia, veriOcando, porém, nas pou
cas horas que alli esteve, que aquella serra era aHa e
exlensa, e que em toda a sua eminencia não linha mat
tos, e pouca ou nenhuma clgua, a qual se acha"n (lnl all,(u
mas partes in leriores.

Referindo-se ás cartas que recebera de Pedro Leoli
no, diz que n'aqueIla serrn se descobriram 6 leguas de

12



terra em que se achou salilre em alguns Jog,lres com
mais CID oulrqs com meno - conta, donde sc podel"iam
annualtuenle lirar mais de 20JO tluinlaes que, poslos no
parlo da Cachoeira, fazcntlo-se o caminho capaz para
o lransporle, e havendo lJôa eL:onomia na hbrica, não
excederia o cuslo de 12.s00:J por quinlal, e relllelleu
para a Corte 24 caixões de arroba cada um COI11 Ealitre
puro assim corno o criava a natureza, salilre cravado
em pedra, salitre exlrahido da terra por meio tia inf.l
sào, salilre refinado, salitre misturado e pissnrr::io miu
do com a relação das despezas que fez COIll esles pri
mciros exames, que i'mportaram em 782~273, represen
tando egualmenle que Pedro Leolino ~Iariz ir.formava que
a serra se havia de levar a talho aberlo, pura u que bas
tariam poucos gastadores, e que as terras e pissarrões se
conduziriam em carrelas e que as estradas facilitavam o
expediente deste mineral e o provimento de lenhas e agua,
e que, para facililar o caminho, seria preciso que se
fossem cnltivando roça para agaza!110 cios viandantes
e commodos para as mullas e carrelas, voltando-se em
gyros as ladeira~, e buscando-se desvio aos tombadores,
no que o dilo \ ice-Rei acha ...a não pequena dif'ficl'ldade.
em rasão da distancia, quantia menos de l-lO leguas
d'aquella serra a Cachoeira, por caminhe ainda não
aberto, e da grande despeza que se faria sc o salitre
fosse conduzido em carga, pagando-se fretes, ou com
prando-se cavallos.

Da carta do secretario de Estado José Joaquim ela
CosIa Côrle Real, de 27 ele Maio de 1757, verifica-se que
o salitre remellido para Lisboa manifeslou-se, nos eXH
mes ; que Loi submetlielo, Sl'r nem só bom, como Uo
excellenle que a polvora feita com ene deli provJs ele
ser muito melhor do que a feila com o <;alilre da A~.i:l,

lenúo dill1iuuidu pouco na rafinação.
Para melhor uveriguação de~la lllaleria ord nau-se

que um ministro da Relação e UlIl o/"QciallUililar tligno
de toda a confiança se ajuntassem com Pedro L oHna



Mariz, e fizessem um exame anles qne se p1'Ocedesse a
oulra díli~enciá, aponlando áqllclle secrelario dc Esla
do os ui\·erso· parcccrcs ncm só de Leolino, como do
Padrc Albano Pcreira, Dczcm1>argador Thomaz Roby
de Bar1'Os l3an'cllo e conselllCiro "enceshío Pereira C\.1

Silva, ~lcerca dos c<.lmíllilos c lransporlcs do salilre por
terra e pelo rio S. Franeísco conclnicdo <luC ". M. au
Lorisava a fazerclll-sc lotlas as despezas nccessarias.

Em cumprimenlo, nomcou o Vice-Rei ao Dezembarga
elor João Pereira Henriques da Silva, ao alferes de in
fanlaria Francisco da Cunha e ao Sargcnlo-~rór de En
genheiros Manuel Cardoso Saldanha. os quacs pnrliram da
BaIlia a 10 de Maio de 1758. O Vice·Rei, cgundo sua car
la dc 24 desse mez e anno, !'cllleLler:l 15000 crusados a
Pedro Leolino para a salisfação do pedido que esle lhe
havia fcilo sobre a nccessidade de sc adquirir el1\ 8 ou
100 negros para aquelle exame, com compclente numero
elc feilore para abrircm limas cóvas fundas, quantia
que clle estimava diminuln, ii vista das grandes despc
za' que se haviam de fazer.

Da carta, que a 15 de Septel11bro do mesmo anno diri
gíuo Conde de Arcos au dilo secrelario, collige-se qual
o l'esullado dcsta ex[>edição. Diz o Vice-Rei que grande
era a quanlidadc de salitre que havia na erra de Mon·
les Allos, e que cra preciso o estabelecimento de 3 fa
1>dcas: uma no CO<JlH!il'o, perto da capclla de Nossa Se
nhora da Madre de Deus, outra cm Cll!lllLd, e a 3" no
silio Carel/Ilda seodo nccessario que para ella viessem
os mater ines precisos e homens praticas e expcdeutes
na purificação cio salitrc. Importaram estes trabalhos em
--!:0l1~839.

:-.la de 30 de :-.lovemuro dá couta do resultado das
averiguaçõe quc o Dezembargador Thomaz Ruby de
Bal'l'os BarreLto fil.era, lambem por ordem de '. M. na
na dita srITa dos i\Iontes AlLos, conforme as quaes con
seguiu descobrir ainda grandes e abundantes minas nos
morros do Sipó c ParalÍna.
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Em consequenda de tudo isto, resolveu El-Rey Onal
mente, por carta de 16 de Abril de 1761 ao governo in
terino, o estabelecimento de 2 fabricas de extracção e
refinação de salitre no Coq/leiro e cm C/lljalé, com labo
ratorios, nrmazens e alojamenLo compeLenLes parn a
refinnçào e guarda do mesmo saliLre e accommodaçào
dos ot'ficiaes da Beal Fazenda, e mais pessoas dns fauri
cas, remeLLendo ·se dous mesLres reOIJadores e os nppa·
relhos seguinLes: 16 caldeiras grandes de cobre p.1ra
purin~nr o saliLre, pesando todas 123 arrobas e 18li >1' I;
2 caldeiras mais com 33 arrobas e 18 libras de pezo, 20

ce:lhas de páo para a lixivia, 1 celha grande de cobre,
pesando 58 libras, para fazer correr o salitre depoi:> de
cozido, 4 escumadeiras grandes caIU pelO de 15 libras,
dous cabaços de cobre para tirar o salitre d?s caldeiras,
pezando 13 libras, 4 ferros de cortaI' o salitre, 4 machn
dinhas,2 colheres de ferro, 4 baldes de páo, 1 crivo de
la tão, 3 taxas "randes de cobre, pezando 42 libras, 2
ferros de moer o salitre nas caldeiras, 2 chaminés de
ferro e seus pertences, 12 pás grandes de madeira, 1
caixào de pedra hume com 150 libras, ouLI'O de gOllllllil
de peixe C0m 1 arroba, 24 peneiras de panno, 2 pás e fi
cabaços pequcnos de cobre com 22 libras e 6 vassouras
de caucHo.

A mesma C. H. determinou a applicação de um compe
tenLe numero de escravos no trabalho das mina , pu
I.Jlicando-se por editaes nos logares mais 1J0taveis e pu
blicas que ao: habitantes d'aquellns regiões era permiL
lido minerarem salitre livremenLe em lagares para isso
designados e metholicamente distribuidos, tudo confor
me insLrucções especiaes remelLídas. Ordenou-se mai • a
abertura de caminhos da Cnchoeira para as diLns minas,
nomeou-se um snperinLendente com thesoureiro e Ulll

escrivlio da Real Fazenda c 2 guardas de nrmazens. elc.

Uma outra ordem régia de 18 do mesmo mez e 3nno
nomeou superinLendente ao SargenLo-Mór de infanlaria
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Luiz de Almeida Pimentel com soldo dobraria e 300$000
de ajuda de custo para seu transporte. Che;ados ao sitio
de Montes Altos o Tenente-Coronel ?ll:1nuel Cm-doso de
Saldanha e o capitão Francisco da Cunha Araujo com
os dous mcstres de salitre vindos dc Lisboa_ em 7 de Ou
tubro de 1762, escreveram dalli 7 dias depois, que na dila
serra não havia salitre qL.e flzess:l conta, porque a abun
dancia de que dantes tinham avisado os primeiros dcs
cobridores, se havia extincto por proceder sómenle de
immuudicias dc anirnaes, sendo preciso que decorressem
Illuitos annos para que rle outras imlllundicias se for
masse novo sali trc.

A esta carta respondeu o governo interino mandando
que fizes e averiguações e ex ames, po.- não scr possivcl
quc em tão pouco tempo de 7 dias se podesse averiguar
tão importante materia, muito mais quando antecedente
mente se assegurava haver alli abuudaucia de salitre,
niio só para o reino, lIlas para fazer o cotumercio com
lodas as nações da Europa.

E continuando elle a responder o mesmo, taes in
lrigas e desordens suscitaram entre si que varias ofl]
ciues trouxeram despoticamentc, sem ordem ncm jnris
dicção alguma, o Sargcnto-?l[ór supérintendcnte Luiz de
Almcida Pimentel prezo com nm grilhão ao pcscoço
atado ao do ca,'allo, com o fundamento dc ter distrahido
alguma porção de dinheiro que estava a seu cargo c de
qu c procllrava por todos as modos de commum accordo
C'lm os mestres, publicar por fins particulares que não
havia salitre em abundancia.

[sso obrigou o governo a mandar o Dezembargador
Dern ardo Gonzaga proceder a SUllltnario desse facto.

Dc ullla carta deste ao governador consta, que aquclle
superintcndente c houvcra com ba tante omlllissão nos
eX<lmcs a que procedera porém não havia prova al
guma dc que tivessc dcscncaminhado di nheiro da real
fnzenda. E uma outra carta, de 16 tIc cptcmbro de 1761, dá
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conta dos exames e averiguações que fizera nas serras
dos Montcs Allos, d.l que conclue que, suppostas as dcs
pezas necessarias para as fabricas a se esLQbelecer alli, a
falLa de lenha c de pasLos para gados, por terem as
terras Illuitas leguas secca , aridas e pedregosas, e a
pouca quanLidade de salitre que jú se exLrahia elas beLas,
não julgava conyeniente que as mesmas fabricas traba·
lhassem por conta da real fazenda, sendo mais acerLado
que os particulares, que se quizessem empregar naquelle
serviço, extrahissem saliLre e o levas em a cidade para
lhes ser pago pela real fazenda por um preço razoayel
de que tirassem algum lucro que os animacs.

d, vista desta circumstancia, conclue a citada memo
I ia, determinou o governo inLerino que se vendessem
por conta da Real Fazenda os escravos que trabal'laram
naqueUas fabricas, em que se gasLaram trinLa mil e Lantos
cruzados de 8D que para aIli se remeLLerão, e que se re·
Lirassem os officiaes, pondo assim na presença de S. 111.,
como lambem que áq uelle Sargento-Mór superin tendenLe,
Luiz de Almeida Pimentel, se concedesse por homena
geru para se apl'OveiLareru de seu presUmo como era ne
cessaria, em razão da guerra que PorLugal Linha com a
Espanha, sem que consLe da rcsposLa daquella conta.»

E eis ahi o estado em que se achavam as cousa' quarldo
em 1798 escreveu D. Fernaudo José de Portugal a me·
moria a que nos referimos e de qne extrahimos Lodas
csLas parLicularidades.

Outra memoria, escripLa cm 1799 pelo Dr. José ele S;'[
lliLLenconrt Accioli, lambem existente no Archivo do
EsLado, em que seu antor desenvolve vastos conheci
mcntos, nada mais podia adiallÍar acerca do progre. so
das dilas fabricas, propondo apenas a aberLura d~ uma
estr'ada pela fazenda da Rosa, ImlJumnas, Barrocos,
Calulé, Santa nosa do Gavião, Barra do Ga\'ião: vallc
abaixo do rio de ConLas aLé Camarnú, !luma extensão de
8D leguas para a conducção do salitre.
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E as~il11 estas minas, de que o Secretario do Estado
Francisco Xavier de Mendonça Furtado dizia, qLle o sa
litre alli explol-ado era mercadoria tão necessaria qlle po
deria vir a ser mais importante á monarchia do que as
minas de 0111'0 e diamante, depois de alguns annos de tra
balho foram abandonadas, consiilerada illucrativa a
industria por causa da distancia e da cal'eslia do frete,
vcndendo·se o resto do vasilhame de cobre que escapou
ao furto por lUenos de 600pOJO, de IÓl'ma que quando em
1826 Aecioli por alli passou «ai nda se consel'vavam a rôdo
muitos desses objectos de cobre, que os industriosos fa
bricantes de moeda falsa haviam poupado, mas a extincta
Junta da Fazenda fez arrematar tudo, não chegando a
sua importancia lolal a G)O.,)O::l~."

O Sr coronel Dl1rval de Aguiar, portanto, não podia,
IIuando por a!li andoll e escreveu sua «Descripçõesll,
achar mais ,·nem vesligios dessa fabrica."

J~, porlanto, de esperar que, com a chegada de alguma
estrada de ferro a essas regiões, resurja a industria em
questão e traga o bem·e tal' e a riqueza, nem só ao dis
tricto como ao Estado.

lém destas minas, tem se achado salitre tambem na
scrra do CocaI.

Quanto ao sal COIllI1lUm, diz o professor Derby o se

guinte:

" A secçio do rio desde 1 aulo Alfonso até Chique
Chique, é rica de salinas e a maior parte das Yil1as e
povoflções nesla secção devem a exislencia ao com mer
rio do Sfll.'l

.. O Riacho da Casa ova, ant'Anna, Relllanso, Pilão
Arcano e Chique-Chiqne são, na phrase do dislinclo
profeSSaI', os prinCÍI aes centros do lrafego. O mais puro
e claro é o do T(llJolciJ'O, na comarca de Cbi:Jlle-Chiqne.
Em 18:i2, scgundo LI IIfeld, existiam 3-\. salina, senclo a
proclucçào avali:lc!a em -l a ónoo alqucire . Nilo pude
obter dados exactos sobre a producção actual. O sal

'I



obtem-se raspando a crosta superior das terras em que
elle existe, d 'coando e evaporando a agua ao sol. O
pro,luclo Illuilas vezes e escuro, terroso, defeito que
púde ser obviado, havendo mais cuidado no processo, e
contem na maior parte das salinas uma grande quanti
dade de sulfatos e saes de magnesia; com tudo em alguns
lagares e claro e comparativamente puro. Os anno
seccos são reputados menos proprios para a prepa
ração do sal, sendo então o producto obtido em muito
menos quantidade do que nos annos chuvosos. As sa
linas, quando cxhauridas, segundo dizem, renovam-se
passados alguns annos. Estes factos confirmam a con
jectura de que o ai é transportado para as salinas pelas
aguas das estações chuvosas e depositado no sôlo quan
do ('stas aguas, reunidas nas depressões da superficie
sc evaporam pela epocha das seccas. ElIe pôde, por
tanto, vir a ter ás salinas de uma distancia consideravel
não devendo a sua origem ser procurada necessariamente
no Iogar ou cntre as rochas em que é encoutrado.

la cachoeira do SoJ)radinho e em Rodellas bem como
em outros pontos, as rochas gneissicas estão muitas
vezes descobertas por uma efJlorescencia salina, exis
tindo em Cais ara massas de gres impregnadas de sal.

E' possivel que no ultimo caso a rocha tenha no S.
um dos seus constituintes originaes, porém esta suppo
sição DO 10 caso e mais forçada e torna-se necessaria,
porque o ~ôlo arenoso que cobre a rocha est.\ impr~

gnado de sal e a <lgua infiltl'ando-se nesse leito e hu
Illedecendo o gneiss, pôde, evaporando-se, deixar Ulll

pequeno deposito salino. O sal tem a sua origem pro
vavelmente na serie de grés em que entram schistos
marnosos e desso, o qual, como já observei, se asseme
lha muito com as call1<ldas, que fornecem sal na Europa
e nos Estados nidos. Vale a pena examinar esta serie
cuidadosamente para fontes salinas, de onde se poderia
extral:úr o ruilleral mais economica e facilmente do que
das proprias salinas. Se taes fontes exisLlsscm com aJ)un-
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dancia d'agua, poder·se-ilia crcar uma importanLe in
dusLria, que suppriria nma grande região do cenLro do
Brazil. \ indusLria. como hoje exisLe, dirficilmenLe po
derú sobreviver quando o rio fôr aberto a uma navega
ção regular a vapor, porque então será possi,vel impor
Lar sal marinho de melhor qualidade e mais baraLo.n

.\ esLa existencia de sal Lam~em refere-se o Dr. AnLo
nio ~bria de Oliveira Bulhões, nos seus já ciLadas estu
dos para o prolongamento da EsLrada de Ferro do
S. Francisco, quanno diz: Pouco antes do lagar denomi
nado Encl'll:ilhada (adeanLe do Joá), começa-se a en
contrar o sal gemma na superficie, ou quasi na super
flcie do sú!o. Os habiLantes aproveitam-n'o do modo o
mais primitivo, ColIocam a terr::l denLro de uma caixã
ou vaso qualq'ler que tenha algum oriflcio no fundo;
feito o que, Lll1çam-lhe agua em pequenas porções. Essa
agua, fllLrando at"a\ez da terra. dissolve uma parLe do
sol que elIa onLem. O liquido que resulta e colhido em
couros (ln geralmente em uma cavidade de pedra. O
sol, evaporando a agua, deixa um residno salino muilo
impuro, do qual se faz uso pam salgar as cames e o
peixe do rio S. Francisco. \ cames assim preparadas
tcm ULUa côr muito avermclhada, que denuncia a pre
sen~'a do saliLre, O sabor esLú longe de ser agradayel,
e o L:SO deste s' I (ch:llnado da Lerra) produz colicas
violenLas a quem n;]o está habiLuario. \s terra. salinas
abrangem um espac,;o consicien" cl no valle do Rio
S. Francisco e nos affiuenLes, :'ola parle superiol' de todos
os aflluenLes da margem direiLa do Bio S. Francisco a
formação do terrenos, sendo idenl iea a do rio Salitre,
cncuntra lU -se COml11Ullll11ente ca \"crnas abertas em rocha
calcarea, as lIuaes geralmente contem grande quantidade
de nitrato de poLassa. E' esLa .1intb uma das riquezas
naluracs que f'ormal'ú ohjecto dc uma industria com a
re:'lisação de transporLes cconom icos. l)

Uas minas cip. sal da 1113rgem esquerda do Rio S. Fran
cisco, diz o coronel nnrval nas suas .. Descripções Pra

]3
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licas, etc., que «:I 4 leguas ao norte da villa de Campo
Largo, e o caminho para San~a HUta, existem importan
tíssimas roinas de sal, talvez as maiores da provincia,
situadas nas fazendas Umbu:eirillho, Salobro e Atraves
sada. Este sal pou..:o serve para tempero de comida,
por ser muito escuro e causar colicas e erreitos draslicos
a quem, salvo o habito, delle se serve, sendo geralm.ente
empregado para a alimentação dos animaes, que com
elle engordam a ficar de pello liso e lustroso; e quando

não se lhes dá ração desse sal, elles vão lamber a terra
que o contém, e tanto nisto se occupam que parecem
estar á comer terra, engano em que laboravam os anli

gos exploradores. O processo do fubrico <..:"n' j,te (;111

uus filtros de varas trançarias ou cuxos, onde delJo:,italll
a teITa humedecida e deixam naturalmente fillr:Jr uma
agua suja e salgada que levam ao fogo para fazei-a eva
pornr-se afim de apurarem o sal que deixa .•)

Em seguida ao sal, trata o professor Derby do Cal
careo do valle do Uio Sào Francisco, assim como das pe
dms de conslrucçdo, dizendo daquellc que !ta excellente
pertencente a varias horisontes geologicos, que se en·
conlra em toda a extensão do "alle. A cal, diz elle
ainda, é fabricada em diversos pontos..\ purle media
do valle é supprida com a que prO\'em de Chillue-Clli
que, e a inferior com a de Capim-Grosso. Encontram·se
excellelltes I7wrlllore·~ em varias pontos entre o rio C.l
brobó e Hoclellas, em Craunan, perto de Piranhas e na
Lagôa Funda, perto do Traipúj a sua prindpal impor
lancia, porém, ser<\ ainda por muito tempo li.lIitada <.lO

fabrico da cal. Jl

Em muito gnlOde abundancia sào tambem encontrados
os lllarl1lores branco, ciozento, cur de rosa, prelo e jas
peado cm Santa [zabet c rios Palipe e Pardo, e em Cal'
li tl;; a pedra /llllllC na serra do Cocai e Rio S. .José. Na
serra de Caetité illda se encontram cryslaes bm:lCos,

granito, pedras de alllmaria azulada, assim como chryso-
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iii!Jas, lopa:ios e pil/gos ri'ogua. ~esta., mesmas serras
enconlram-se ollle/!Jy.ç/as. A. eSI11N'a7das, sap!Jiras e ru
bins ha muilo que foram ac!wd:1s na comarca de Parlo

Seguro.
Bom Jesus da Lapa é desde o principio do seculo

passado conhecido por sua celebre grula de sla/ac/iles.
Em Manga do Amador, entre Carinllanha e Januaria,

yerdade é que já em lerrilorio mineiro, al'f1rma o ci
1;1(10 professor Derby que ha 1I0dullos pbosphalicos que

alJulll dia podem ser de valor como maleria fertilisa·
clara. Egual vnnlagem poderá. lrazer a existencia do
phosphalo de cal, descoberto nos Abrolhos, melhor, ou
pelo menos egual ao de Fernando de Noronha em razão
de ser adubado com malerias organicas provenienle
rle grande quantidade de passara. e animaes que habitam
aqucllas paragens

l'\a comarca de Nazarclh. uma das ricas do Eslado el11
prodllclos minerae , llJas alé hoje ainda pouco e 'ludada
c apreciada, verifi ou·se a exislencia de pero.l'ido de
mall!l((lle:: no Cocâo e no Sapé, e no principio do
senilo presente, sob o governo de Francisco da Cunha
Menezes descobriu-se l11ercllrio.

finalmenle em 1816, o Major Guilherme Chrisliano
Feldner e Luiz d'Alencourl quando examinaram as
minas de carvão de pedra jú alraz ciladas, descobriram
no municipio de Abranles uma excellenle mina de 9ra·
p!Ji/o, de que, porém, até hoje nenhum provei lo se lem

lirndo.

População

Do mappa seguinle, organisado pela seccão de Esta·
listica, se collige ser a população aClual do Estado

de 1,870099 habilanles.



JIAPPA da população do Estado da Dahia, ol'gallisado pela secção
dn c laldica

POPULAÇÃO
~J U:>1JCfPJOS

1872 180.'3

:H121
1920'\
5~1!l9

15-196
21117
57\l8

2400!1
24555

\l802
27U03

499,1
44509
11035
2f12fi5
5S01

2:>97'1

173870
4713-1
1:n56
17810
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Governo

t:);IDADE TEIHUTOHlAL E POLITICA

A Con ,tituição Nacional, de 24 de Fevereiro de 1891,
qne instituiu a forma republicana federaliva do gover
no brazileiro, determinou, no Art. 2·, que, cada uma
das antigas provincias (em que era divid.ido o extincto
imperio) formaria um «Estado., estabelecendo, no Art. 1",
que a Nação ".,e conslitue por União perpetua e
indissoluvel das anligas provincias, hoje Estados, em
Estados-Unidos do Bra:il.>l

A sim, a Brzhia, que era uma das 21) provincias impe
rifles, adquiriu a a<:tonomia e direitos de nm Estado,
Iigado á comlTIunhão bl'azileira.

O Ad. 63 da Constituição Federal Hepulllicana assegu
rou a independencia do' Estados, estatuindo que «cada
um destes se regeria pela Constituiçi\.o e pelas lei. que
adoptasse, respeitados os principios constitucionaes da
União.lI

Fundado ne te preceito, o representante do governo
provisol'Ío no Estado da Sahia convocou uma Assemblea
Con tiluinte. eleita pelo su ffragi o popular, e esta, animada
l)clo amor da patria c desejo ardente de consolidar a
ordem polilic~l, o direito, a liberdade e o bem publico.
promulgou el]l 2 de Julho no mesmo anno de 189l a sua
Constituição, cujos traços principaes se contcem na bre
ve exposição que se segue.

OIUGE~( E FOH~IA DE GOVER;\O

- \, sobera nia do Estado reside no povo e se exercita
pelos tres poderes: legislalivo, executivo e judiciaria,
guardando entre si independencia e harmonia.

Nenhum desses poderes pode delegar a outro o exer
cicio de snas fuucções.
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-A fOl'l11a do seu gO\ eruo é republicana federativa,
democratica e representativa.

PODER LE(:1SI..-\1'1\'0

-o poder legi~lalivo é delegado á Assemhléa Geral,
que se compõe de duas C:lluaras: a Camara dos Depu
putos e o Senado.

Ao. Cllmw'C/ rios DefluIados com põe-se de -12 mem bros e
o Senado de 21 (Art. 5",60 e 7°).

Este numero, porém, pó(le ser augmenlado, quando
se verificar, pelo recenseamento da população do Estado,
que elle é inferior à proporç,i.o de I depul:Hlo para
50,000 habilantes e 1 senador para 10fl,000.

Tocando, entretanto, a 120 o numero de deputados e
a 60 o de senadores, a represenlaç·,i.o legislativa não
pócle ser augmentada, qualquer que seja o excesso da
população, ua proporção indicada.

-A iniciativa das leis compete a qualquer dos dois
ramos do parlamento, excepto a da lei annual cio ol-ça
menta, ou qualquer outra creando impostos, a da fixa
ção de força policial e organisação da milicia do Estadc,
a discussão das propostas oITerecidas pelo poder exccu
tivo e a declaração da procedencia ou rejci~·;jo da nccu
sação intentada contra o governador (empcllchmC'IlI).

As materias comprehendidas na supradila exc... pção
pertencem privativamente ú Camara dos Deputados.

-O mandato legislativo da Camara do;; Deputados é
de dous annos o do Senado é de seis, sendo este,
porém, renovado pelo terço, biennalmente.

-,\ eleição para a l'enovação inte~ral da Camara
pnra o terço do Senado erTectua se na mesma dala.

-O corpo legislativo reunir-se-ha no dia 7 de Abril de
cada anilO, independente de convocação. FUl1cciona

durante 3 mezes, contados do dia da sua illstallação.
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-As sessões podem ser pl'Orogadas por deliberação
d:l propria Assembléa Geral.

-O goyernador tem a attribuição de convocaI-a ex
traordinariamente, quando assim cOllvier aos interesses
do Estado.

FORMAÇÃO E S,\NCÇÃO DAS LEIS

-Approvado qualquer projecto de lei por uma das
Camaras, será submetLido à outra, e esta, se o approvar
tambem, envial-o-á ao governador do Estado, que
acquiesceudo, o sancciona e promulga ..

o caso coutrario, o governadol- oppôr-Ihe·á o seu
velo, dentro de 10 dias, conlados daqt:elle em que rece
ber o projecto.

O projecto, assim devolvido, será novamente e sem de
mora submellido a uma só discussiio na Camara inicia
dora; se rôr approvado, islo é, sc esla não acolher as ra
zões que delerminaram o velo do governo, passará á
oulra Camara para ter ehualmenle uma só discussão;
e sendo lambem nesta approvado, vo!lará como lei ao
governador para a promulgação .
. Para a approvação de um projecto devolvido, basta a

maioria dos votos presentes, em cada uma das casas do
parlamento; entretanlo, é necessaria, neste caso, a pre
sença de dous terços, pelo menos, dos membros de cada
Ullla d'ellas.

-A regra geral, ljuanto ao numero dos representantes,
cuja presença é exigida para a deliberação ou votação
das leis e resoluções, é que basta a maioria absoluta em
uma e outra camara.

Esta regra, porém, solrre excepções, como a que
acaba de scr mencionada (sobre os projectos devolvidos
com o velo) c oulras de maior iuteresse publico, ou em
que a experiencia lem demonslrado ser conveniente
oppôr um freio; laes são os que lralam de augmenlo de

14
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despeza nào proposta no ol"(::l111enlo, de despezas novas,
ainda que proposlas pelo governo. de impostos pro
lectore de industrias expl0ratlas com lIIalerias primas
estrangeiras, em prejuizo de oulras dos mesmos pro
ductos, explorados com materias priml\s nHcionaes, etc.

11

PODEII EXECL'TIVO

o poder execuli \'0 é delegado a UIll Governador clei lo
pelo Eslaclo. Seu mandato é de .J. annos.

Seus substitutos são: lu o presidenle do Senmloj :2' o
da Camara dos Deputados; 3° o do Tribunal Supremo
de Revisla.

A sLlbstiluição, porém, no caso de morte, renuncia ou
perda do cargo, só durará o tempo necessario para pro
ceder-se a nova eleição.

O subslituto que houver exercido as l'uncções do go
verno durante os ultimos seis meze5, que precederem
a eleição, não póde ser eleito governador.

-O governador não é reelegi \'el, senão a Ilós 4 anIlaS
da extincção do seu mandato.

-A apuração geral dos votos na eleiçào para gover
nador será feila pelas duas Camaras reunidas d poder
ligislalivo.

Será proclamado o que obliver a maioria absoluta dos
sufIragios dos eleitores do Estado.

Em falta d'essa maioria as Camaras reunidas, presente
a maioria dos membros de cada uma della5, elegerá um
dos dous mais votados pelo surrragio popular.

-O governador sancciona, promulga e executa, me
diante inslrucções e decretos meramente regulamenlares,
as leis e decrelos da Assembléa Geral Legislativa.

-Incumbe-lhe fazer propostas de leis ao corpo legisla
tivo, sem prejuizo da inicialiva que a este cOlLlpete. E'
o chefe da administração do Estado. Tem allribuiçào



para ccleb; ar com outros Estados, melliante autorisação
e approvação legislativa, ajusles e convenções, sem ca
racter politico. E' o representante do Estado em snas
relações ofl"iciaes com o gO\ erno da União e dos outros
Estados do paiz.

- os crimes de respons.lbilidade (abuoo das Cuacções
do cargo), é accusado privativamente pela Camara dos
Depnlado!:, e processado e julgado pelo Senado. Apoiada
a accusaç,lo pela Camara dos Deputados, o Governador
fica suspenso. A Constilu ição determina os caracteris
ticos dos crimes de responsabilidade.

IlJ

PODER JCOICIARIO

O~ processos e contestações sobre materia criminal,
civil e administrativa, pertencem aos juizes e tribunaes
do Estado, excepto quando se tratar de assumpto da
competencia dos juizes e tribunaes federaes, nos termos
da Constituição Nacional.

O' orgãos da administração da justiça são:
-1"1 os jlli=es de fJ{/=, nomeados por eleição populal',

por 4 annos; ão reelegiveis. Cada um d'estes juizes tem
jurisdicção circumscripta ao districto respectivo. O dis
/rido é a unidade territorial na esphera judiciaria.
Ordinariamente comprehende uma parochia, excepto
quantia e ta é dema iado populosa; n'este caso é fraccio
nada em dous ou mais distJ ictos.

O districto tem "1 juizes de paz; cada um d'estes
sen'e durante UIll anno na ordem da votação obtida.
Aos juizes de paz compete, principalmente, o processo
e julgamento em I" inst::Incia, das acções mobiliarias,
até o "alar de 200pOOO. Não podem, entretanto tomar
conhecimento de questões pessoaes, que versarem sobre
o estado, capacidade civll e nacionalidade. Estas ulti
mas questões são de valor iaestimavel e por isso afTectas
a juizes mais graduados (os de direito).
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Tambem compete aos juizes de paz o processo e jul
gamenlo das infracções das posturas e regulamentos
municipaes.

os districlos presidem os aclos do casamenlo civil.
Fazcm parte do Jur!f Correccional, que, como adeanle
se verá, é U111 tribunal instituido para o julgamento dos
pequenos deliclos.

Seguem-se aos juizes de paz, na escah. judiciaria,
-2°) os jui::es de direito.

A jurisdicção d'e tes se extendc a grandes circul1l
scripções territoriaes, dcnominadas comarcas.

Por necessidade da prompla administração da jUl:Liça,
as comarcas se podem dividir, e geralmenle se dividem,
em lermos. Ha comarcas que se compõem de um só
termo; outras que constam de dous, tres e, ÚS "czcs,
quatro lermos, quando, n'esle ultimo caso, é men.os
densa a população el1l extensos territorios. Qu::l1lj uer,
porém, que seja o numero de termos de uma comarca,
o juiz de direito conserva sua j urisdicção em todos
eHes. Sómenle esla jUl"Ísdicção é delcgada aos prcpam
dores (auxiliares letrados, bacharcis em direito) n:si
denles em cada termo.

Deve haver um preparador errectivo, pelo menos, do
miciliado em cada termo, e Ires sl/pplentes.

O preparador é nomeado pelo Go "cruo d'enlre os titu
lados pelas faculdades juridicas, que tenham ao menos
nm anno de pràtica forcnse, e serve paI' quatro annos,
podendo ser novamente nomeado quando tivcr beul
cumprido seus deveres.

Os supplenles são proposlos ao Governo pelo Consclho
Municipal em lisla tri plice.

-Os juizes de direito decidem em 2· inslancia os liti
gios da compelencia dos juizes de paz, e em la instancia
as demais queslões.

-A nomcação de jniz de direito é feita pelo Governador
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com approyação do S nado (l'enLre os candidatos habi
lilados em concurso.

As provas do concurso são produzidas perante uma
comLDissão de seis magistrados vitalicios (Lres do Tribu
nal de Appellação e tres do Tribunal de la Instancia)
sob a presirlencia d'aquelle de seus membros mais anti
go do Tribunal de Appellação.

O chcfe do minisLerio publico, ou seu substitnto. ou
um ouLro representante desígnado por aquelle assiste
e fiscalisa os concursos.

As provas de concurso são de duas naturezas: provas
scielllificas (de direito e pratica dos pl-ocessos) e as pro
vas subsidiarias (clLrriculLllIl vilce) , isto é, exhibição de
altestados de autoridades judiciarias perante as quaes
houverem (,s candidato'> servido; certificado que compro·
ve o exacto cumprimento dos deveres relativos tI esLatís·
tica judiciaria' demonstrativo dos negocios forenses em
que funccionaram, com todas as especificações, que fa
çam conhecer a natureza, a data e o modo de solução
dos mesmos, e, em geral quaesqner trabalhos scienlificos
de lilleratura juridica, que houverem elaborado e quei
ram ex.hibir.

Os juizes de direito sào vitalicios.
-Acima dos juize' de direito ha o Tribunal de ,·tppel

lação, composto de 12 conselheiros.
E' o tribunal de 2'1 insLancia.

A Constituição permitte, que se estabeleça mais de um
Tribunal lle Appellação quando 110 futuro as nccessida
des da administração da jusliça o exigirem.

Este tribunal, em essões plenas, e COIU processo
especial, sob a dCllominação de-Tribunal de Revisla
tem a competencia de rever as causas civeis e criminaes
quando se allegue preterição de fonnali dades essenciaes
no processo, violação da lei ou inj usliça notaria.

Tem a jurisdicção disciplinar sobre toda a magistra
tura do Estado e é competente para resolver os conlli-
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tos de allrilHliçõe.; e compe~encin entre as autori
dades judiciari:Js.

-Para a resolução de questões do contencioso admi·
nistrativo, ha o Tribunal Administrativo, composto de
cinco juizes, delegados dos tres poderes politicos, a
salJer: um designado pelo Governador, IUD pelo Senado,
um pela Camara dos~Deputados (não podendo estes ser
membros do parlamento) e dous pelo Tribunal de Re·
vista.

O primeiro é o presidente.
.Os delegados do Governo e das duo. cnmaras deverão

ser jurisconsulLos notaveis, com 10 anuos, pclo menos,
de pratica forense e servem por ..I allllOS, podendo ser
confirmados ao fim de egual periodo.

-Entre outras attribuições pertencentes a este tri
bunal, avulla a sua competencia para verificar se as
contas annuaes da receita e despeza publicas do Estado
estão conformes <'I lei orçamentaria e ,is outras leis
vigentes.

-Esses cinco juizes desempenham egualmente func
ções de outra natureza, como, resolver con(liclos lev.1n
tados enlre anloridades administrativ:Js ou enlre eslas e
as autoridades judiciarias; conhecer, em 2' instancia,
das causas em que se questionar sobre a validade ou
applicação das leis e lratados federaes, ou quando se
contestar a validade ou applicação das leis ou dos aclos
do Governo do Estado em face da Constiluição ou das
leis federaes. Em qualquer <restes casos !ta recurso para
o Supremo Tribunal Federal, estabelecido na capital da
União.

Julga lambem, e111 segunda e ultima inslancia, das de
cisões de qualquer juizo ou tribunal do Estado, por
conlrarios a sua Conslituição.

-~os actos do julgamento dos conOiclos e da senlen
ças taxadas de inconstiLucionaes, esses cinco juizes consti
tucm o Tribunal denominado de Con[lictos.
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-o desempenho das l'uncções do Tribunal Adll1inis
ra liv() e <1:l r:()n llictos pelos mesmos orgãos, bem como
a fusão do Tribunal de Appellação e Revista (salvas as
t1ilferenças processuaes, e a plenitude que serve de
regra ús decisões deste ultimó) é instituição susce
plivel de se modificar, nos termos expressos da Consti
tuição, quando as conveniencias da administração da
jusliça e os rccur os do Estado o permitlirem no
sentido de se desmembrarem em tribunaes distinctos,
com as allribuições proprias a cada um

Municipio

o territorio do Estado é dividido em mUlUclplOS.
O go\'crno municipal tem sua séde nas cidades, ou,

em falta dcstas, nas villas.
NentlUlU lUunicipio se poderá crear sem ter mais de

15.000 habitantes.
E' da pI'Ívativa competencia' do go\'crnu municipal a

creação de rlisfriclo isto é, snbdi\ isões do terriLorio
municipal, para o fim de ua mais faci! administração.

O g')\'erllC9 municipal é alltonomo e pertence-lhe o
serviço interno administratIvo e ecouomico no que
respeita <I espllera dos interesses locaes, salvas as
excepçõcs expressas na Constituição.

O governo municipal cOlllpõe se dc:
-um conselho geral deliberativo'
-um intendente, encarregado das funcções executi vas;
-de uma junta em cada districto do município com

o scu respectivo adnJÍnislrador'
-da :lssembléa municipal.
1) Conselho geral deliberativo: - Compõe-sc de 7

membros nos municipios de 15 a 25 mil almas; de 9 nos
de 25 a 35 mil alma. ; de 11 nos de 35 a 50; de 13 nos de
50 a 100; e de 15 nos dc mais de 100 mil almas.

O augmento do numero desses repl:esentantes basear
se-à SObl'C a estatística omcial da população. Em falta



do recellseamento organisado pelo munh.:ipio, a lotação
do conselho se regulará pelos trabalhos censitarios da

nião ou do Estado.

As allribuições do conselho cornprehendem, na sua
generalidade, a votação e regulamentação das medidas
que pertencem ao dominio dos interesses locaes.

Taes são, entre muitas outras, a subdivisão do terri
torio municipal em districtos; fixação de impostos e o
S) stema de os arrecadar; autorisar operações de credito
para occorrer a despezas extraordinarias e urcien'e..;,
com a restricção porém, de não poder o comprolllis~u

dellas resu\t::nle, sommados aos encargos anteriore a
titulo de amortisaçào e juros, exceder ii quinta parte da
receila lll11nicipaI; accordos, aj ustes e con vençõe com
outros municipio~;sobre negocios de interesse c utilidade
commum, como estradas de ferro e de rodagem, tele
graphos, correios, navegaçào; creaçào e manutenção de
~stabelecimelltosde beneficencia, de instrncção publica
e outros, sem prejuizo dos serviços geraes; desapro·
priação, por interesse municipal, mediante iodemnisação
previa; creação e suppressão de empregos; constl'llcção
de obras de utilidade; limpeza, ilIuminaçào, hygiene
embellezamento das praças e ruas; fundação de escolas
primarias e technicas, :lccomllloda las ao genero <le
industria ou lavour:l do municipio; abastecimento de
viveres, regimento das reiras e mercados, respeitada a
livre concllrrencía, etc., etc.

O cargo oe membro do conselho é grat'lilo.
Seu mandato é quadrieonal.
2 II) Inlendenle E' o chere do poder executivo LUuni

ci pai; seus poderes sào recunhecidos pelo conselho;
compete, porém, ao Senndo decidir os recursos inter
postos oas decisões que o conselho proferir sobre
aquelle assu111plo.

O substituto do in~en(lente, nos seu' impcdillleutos,
é o presidente do conselho Illunicipnl.
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o praso do mandato do intendente é igual ao do
conselho; a eleição de um e outro se realisa no mesmo dia.

O cargo de intendente póde ser retribuido.

Suas funeções envolvem os actos de execução das deli
berações do conselho e 1a assembléa municipal e bem
assim os de administração dos serviços do municipio,
taes como: publicar a'5 leis, posturas, regulamentos,
instrucções e decisões emanados daqueIlas corporações;
executaI-os por si ou pelas delegações que lhe são facul
tadas, expedindo ordens e instrucções ás autoridades e
a seus subordinados; nomear e demitLir livremente,
licencear e suspender os fiscaes ou agentes da guarda
municipal, os carcereiros das prisões municipaes;
punil-os com as penas permittidas em leis e regula
mentos; nomear provisoriamente os empregados depen
dentes da app1'Ovação do conselho; propor ao conselho
projectos de lei, posturas ou outras resoluções tendentes
a prover ao serviço municipal, ou melhoraI-o; prestar
ao conselho as inrol'mações que este re(luisitar' velar
pela conservação e conveniente ulilisação do ben' e
logradouros municipaes; inspeccionar o serviço de illu
minação publica, o serviço das aguas, de asseio e esgoto;
su peri ntender os esta beleei men tos de inslrucção, de
assistencia e outl"OS, mantido pelos cofres municipaes;
representar o municipio nos litigios e actos judiciaes e
contractos autorisados em lei; reger a policia municipal
etc., etc.

Não tem voto nas deliberações 00 conselho.

Quando o intendente uão se conformar com as leis ou
resoluções <lo conselho ou da assembléa lllunicipal por
achal·as prejudiciaes ou inconvenientes, contrarias ás
Constituições e leis da Republica ou do Estado ou alleu
tatona' dos direitos de outros municipios, porlerá de
volvei-a' ao conselho, ou á assembtéa lUunicipal, soli .
ciLando a sua reconsideração.

~egada a suppressão on modificação, deve o intendente
15



recorrer para o poder legislativo do Estado, que annul
lará as resoluções c leis recorridas, quando forem
contrari:Js ás su:Js leis on ús l"edcracs, ou oflensi vas dos
direitos de outros municipios, ou manifestamente gr:J
vasas em materia de impostos hayendo, neste ulLimo
caso, representação assign:Jda por cem municipes contri
buintes.

3. ) Junla dislriclal e seu adminislrador.-Cada distri
cto (as actuaes parochias do munieipio) tem um pe
queno conselho que se denomina junta dislriclal com
posta de 3 membros, sob a presidencia de um funccio
nario executivo, isto é, o administrador, eleilo pelo
mesmo tempo que o conselho, mas que niio tem voto
nas deliberações.

O mandato é igualmente quadriennal e coincide com
o pr:Jso e eleição do conselho e intenclencia municipal.

Os poderes das juntas districtaes são reconhecidos
pelos conselhos do municipio, com recurso para a
assembléa municipal.

A competencia elas juntas é mais administrativa que
deliberativa. Ellas velam por todos os serviços muni
cipaes comprehendidos em sua zona; propõem ao con
selho os seus orçamentos annuos de receita e despeza
bem corno os regulamentos dos serviços privativos;
votam posturas que adquirem força executoria depois
de approvadas pelo conselho; fiscalisam os institutos
de ,ensino e os outros estabelecimentos locaes; promo
vem a applicação das leis de ensino; os trab:Jlhos de
recenseamen lo e estalisLica ele.

1.") Assembléa Inunicipal.-Cornpõe-se dos membros tio
~onselho mnnicipal; dos membros de todas as juntas dis
trictaes edos cidadãos residentes no municipio, que paga
rem maior somma de impostos municipaes, convocados
pelo presidente do conselho, em numero egualao terço tia
totalidade dos membros dasjulllas districtaes e do con
selho.
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E' presidida pelo pr sidenle do conselho municipal.
A assemlJléa municipal funccionJ no caracter de corpo

oeliberante, com attribuições privativas, e com auto
ridade jurisdiccional na solução dos recursos interpos
los das decisões do conselho.

Suas principacs aLLribuições como corpo deliberante
sào: delerminar mudança dc sécle do município; a crea
çào, auglllento on substituição dc impostos; levanla
mento de emprestimos, denlro ou fóra do Estado;
venda, permuta de bens iml110veis do municipio, lran 
acções, aforamentos, hypotheca dos mesmos immoveis.

REGDIE:>; ELEITOR.\L .

o voto Das eleições d'1s membros da Assembléa Geral,
governador, intendentes, I11cmbros do conselho Dluni
cipal, juntas districlaes e seus administradores e juizes
dc paz realisa-. e por sulTragio direclo.

Na eleições lTIl1nicipaes são elpilores os eslrangeiros
que livel'em um anno de re idencia pelo menos no IllU

nieipio, e forem contribuinles delle.

O direilo ele voto e exerce mediante previo alisla
mento, em qne se verificam as condições legaes exigi
das para o seu exercicio, como:

-ser cidadào lJrazileiro,
-ser maior de 2t aunos,
-saber lcr e escrever.

São excluidos os mendigos, as praças de prcl (nas
quaes não se eomprebendem os alnmnos das escola
militares), os religiosos de ordem 1110nHslica, compa
nhias, congregações ou cOlllmullidades de qualquer
denominação, sujeitos a voto de obediencia regra ou
estatuto, que importe renuncia de liberdade.

Procede-se aunualmenle ú revisão do alislamento
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eleitoral para se incluirem os que bouverem adquirido
os requisitos legaes e se excluirem os que os perderam.

-Nenhuma auloridade civil ou militar poderá inter
vir, em caracler omcial, nas eleições, nem fazer con
vocações populares para a alliciação de eleiLores.

-A constituição e as leis ardina rias eslabeleeem as
incompalibililladcs enlre cerlos cargos publicas e os
de eleição popular, de modo a evitar a influencia elei
toral dos tilulados d'aquelles cargos e garantir a plena
liberdade do suffragio popular.

Desde o principio da colonisação da Babia alé a
actualidade, lem ella sido govel'l1ada

A) por donalarios:
1. Francisco Pereira Coilinho a quem D. João 30 a 5

de Abril de 1534 fez doação de 50 leguas de costa, come·
çando na ponta da barra do rio de S. Francisco e cor
rendo para o sul até a ponta do Padrão (Santo Anlonio
da Barra da Bahia de Todos os Sanlos), foral de 26 de
Agoslo de 1534.

Em 1535 ou 1536 veiu dar principio a colonisação de
sua capitania, fallecendo em 1547 devorado pelos indige
nas da costa oriental de Ilaparica onde naufragou, vindo
de Porto··Seguro.

2 Succedeu-Ibe seu filho Manuel Pereira Coilinho que,
com consenlimento de sna mulher e filho mais velho,
Miguel Pereira Coitinho, desistiu da demanda que trazia
com o rei por uma pensão de 400~OOO, de que se fez
verba a Gde Agosto de 1576.

B.) Governadores regias
1.· Thomé de Souza, 10 Governador Geral do Brazil

por carla regia de 7 de Janeiro de 1549, a que ficavam
sujeitas todas as capitanias, com sMe na Bahia, cuja
fundação ordenava a mesma carta regia.
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LaL'gou de Lisboa a 10 de Fevereiro do mesmo anno
e apartou á Bahia a 29 de Março, onde foi recebido por
Diogo Alvares e seus Tupinambás, que, em siqnal ele
paz e submissão ao novo chefe, deitaram por lerra os
seus arcos. Thorné de Souza cuidou em lançar os fun
damentos da nova cidade, escolhendo um ponto que
lhe pareceu mais conveniente, em um aUo alcantila(lo,
pouco distante da praia, á qual deu o nome de cidade
do Salvador. Denlro de 4 mezes estavam construidas
cem casas, com cerca e plantações, sendo os primeiros
ediflcios que se levantaram a egreja, a alfandega e a
casa do Governador.

Os missionarias Jesuitas edificaram a egreja e em
lodas estas primitivas consll'llCções eram os Portuguezes
ajudados pelos Tupinambás.

No lo de Novembro lomou Thomé de Souza posse
solernne de seu cargo, regislrando sua patenle e preslan
do juramento na casa da Camara, que acabava de ser
conslruida, em presença da nobrC'za, clero e povo.
A conlar de sua chegada, a 19 de Março de 1549, até 13
de Julho de 1553, em que passou o governo a seu suc
cessar, excrceu-o por 4 annos, 4 meze~ e 4 dias; e retirou
se a 15.

2. o D. Duarte da Costa, nomeado por carla regia de to
de Março de 1553. Sahiu de Lisboa a 8 de Maio de 1553
e chegou a Bahia a 8 de Julho, acompanhado de 16 Je
suitas, entre os quaes o celebre' Padre José Anchieta;
tornou posse a 13 de JLllho e relirou-se em Julho de 1558.

Terminou seu governo com a chegada de

3.0 Mem de Sá, nomeado por palente de 23 de Julho
de 1556. A respeito do dia e aono de sua chegada tem
havido discordancia entre os diversos escriptores; po
rém, caIU 3S ultimas investigações ficou provado que
ella leve logar depois de 14 de Agosto de 1557, tendo
partido do Cabo Verde, onde se demorou, a 27 de Maio
(vespera da Ascenção) d'aquelle anno de 1557.
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Governou até 2 de Março (le 1572 em quc falleccu e
foi cnterrado no Collegio.

4.° LI/i: de Brilto e A.lmeida, nomeado a 10 de Dezembro
de 1572. Chegou a Bahia a 13 de Maio de 1573 e governou
até o ullimo dia do anno de 1577, em que foi suhsti
tuido por

5.° Lourenço da Veiga, que até cnláo linha adminis
tr~do, como capitão· mór e locotenente dos donatarios
de S. Vicente, successores de Pero Lopes, a dila capita
nia. Chegou a 8abia em fins de Dezemhro dc 1577 e as
sumiu o Governo a 1 de Janeiro de 1578 fallecendo a 17
de Junho desse anno. Sentindo-se doente, passou em
tempo o governo ao senado da camara e ao ouyidor geral
Cosme Rangel de J1!Iacedo, forma collccliva então nova
de governo, confirmada depois pelo rei, que então era
Felipe II de Ilespanha.

Este governo interino durou até chegar
6.° Manuel Telles Darrello, que, nomeado a 20 de no

vembro de 1581 assumiu a administração a 9 clfl
Maio de 1583 c exerceu·a até 27 de Mar~'o dc 1587, em que
J'alleceu, succedendo-lhe, conforme a via de succcssão
que trouxera, uma junta composta do Bispo D. Antonio

Barreiros, o provedor-mór da fazenda CIIl'istovão de Bar·
ros, e por curto tempo o ouvidor geral Antonio Coelho
de Aguiar junta que govcl'llou até 24 ele Outubro de 1591,
quando chegou

7.' D. Francisco de Sousa nomeado por C. R. de 1° de
dezembro de 1590. TotUOU posse a 4 de Outubro de 1591,
e govel'llou até 12 de Maio de 1602. Quando em 1598 foi
ao descobrimcnto das minas de prata de Roberio Dias,
su\>slituio-o no governo o capitão-mór .-livaro de Caro
vallIo.

8.° Diogo BotellIo, nomeado por C. R. de 20 de Feve·
reiro de; 1601. Tomou posse a 12 de Maio de 1602 e go
vernou até 1 de Fevereiro de 1607.

9.° D. Diogo de Mene::es depois l° Conde da Ericeira,
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nomeado' a 22 de agosto de 1606, chegou a Pernambuco
cm fins de 1607 e a Bahia em fevereiro de 1608 I Varnha
gen), goyernando até 1613.

Succedeu·lhe
10. o Gaspar de Sousa, nomeado a 1 de março de 1613,

tomou posse a 21 de dezembro de 1613. Por ordem regia
xOou a principio sua residencia em Pernambuco por causa
das guerras contra os francezes que querião estabelecer·
se no Maranhão.

Ainda em 1616 pa3Saya elle uma provisão, a 20 de Ja
neiro em Olind~ nomeando a \'asco de Sousa Pacheco
para capitão· mór da Bahia cm substituição a sua pessoa.

11.0 D. Lui: de Sousa, tomou posse no 1- de Janeiro de
1617 e governou até outubro de 1622, epocha em que as
sumio a administração

12." Diogo de ~lendollra Furlado. Este governou até 10
de maio de 162-1, qL1<lntlo foi preso, com mais 13, pelos
hol1andeze , quando invadiram a Bahia, e remetlido para
a llollanda.

Pela via de successào compelio o go\'erno a
13. 0 Malhias de .l/l7llquerque, que então governava Per

nambuco.
Mas emquanto não tomou posse, governaram como ca

pilães·m6res do Heconcavo:
alO ouvidor geral .\n/iiocle Uesf(llila e Oliveira nos pri·

meiros dias logo depois da tomada da 13ahia;
bl f; junta composta do Bispo D. Marcos Teixeim, AIt

LOltio Cardoso de Barros, e Lourenço de ...llbuquerque que
governou ate 22 de SeptemLJro, e, finalmente;

c) Francisco 'Munes llIarinho que veio como locotenente
de Mathias de Albuquerque e governou de 22 de Septem
bro até 3 de Dezembro do dito allno de 162-l, auxiliado
por Manuel de Sousa d'Eça.

14." D. Francisco de ~I()um Rolim tomou posse a 3 de
Dezembro de 162-1, vindo nomeado pelo rei eom pa
tente de 'apitão-mór do Hecollcavo, e governou até 6 de
Outubro de 1626 em que fui rcndiuo por
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15°. Diogo Lui: de Oliveira, conde de Miranda, que go
·vernou até fins de 1635.

16°. Pedro da Silva, o Duro, depois onde de S. Lou
renço, tomou posse em fins de 1635 e governou até 20 de
Janeir'o de 1639.

17". D. Fernwldo de Mascarenhas, conde da Torre, to
mou posse a 20 de Janeiro de 1639 e governou até 7 de
Janeiro de 16-10, epocha em que parliu commandando a
frota que tão tristes dias teve a 12, 13 e 17. Do governo
ficou interinamente incurn!Jido D. I'asco dr Mascarenhas,
conde de OlJido, até vir

18". D. Jorge de Mascarenhas, marquez de l\lontalvão,
lu vice-rei do Brazil. Tomou posse a 3 de Junho de 1640.

Prezo a 15 de Abril do anno seguinte e deposto,
foi, a 5 ele Junho, carregado de ferros, remetlido :í Lis
boa sob a vigilància de seu inimigo figadal Luiz Telles
da Silva.

Governou provisoriameute a junta composta do Bispo
D. Pedro da Silva Sampaio, Lui: 13arbalho e Lourenço de
Brillo Correia, até vir

19.° flntonio Telles da Silva, que tomou posse a 26 de
Agosto de 1642 e governou até 22 de Dezembro de 1647.

19". Antonio Triles de Mene::es, Conde de Villa .l:'ouca
de Aguiar, tomou posse a 22 de Dezemhro de 1647 e go
vernou até 7 de Março de 1650.

21°. Joào Rodrigues de Vasc(j//cellos, Conde de Castello
Melhor, tomou posse a 7 de M~rço de 1650 e governou
até 5 de Janeiro de 165-L

22°. Jerongmo de A/hagde, Conde de Atouguia, tornou
posse a 6 de Janeiro de 165-1 e governou até 18 de Junho
de 1657.

23°. Francisco Barrelo de ~{ene:cs tomou posse a 20 de
Junho de 1657 e governou até U de Junho de ]663.

2-1°. lJ. Vasco de Mascarenhas, Conde de Obidos, 2° \ ice
Rei, tomou posse a 24 de Junho de 1'363 e go~ernou até
13 de Junho de 1667.



250. Alexandre de Sousa Freire, lomou posse a 13 de
Junho de 1667 e governou até 8 de Maio de 1671.

Seo successor nomeado, Joào Correia da Silva, sahio
de Lisboa no principio do anno de 1669 para vir tomar
posse, mas naufragou e pereceu nas costas do Rio Verme
lho, sendo seu corpo achado e enterrado no Convenlo
de S. Francisco.

26°. AOonço FLU·tado de Castro do Rio de Mendonça
Yiseonde de Barbacena lomou posse á 8 de Maio de
]671 e morreu de erisypela a 26 de Novembro de 1675.

Por não haver via de successão, escolheo antes de
morrer, e de accordo com o Senado da Camara, os que
dcvi<l1l1 succeder-Ihe, a saber: O chanceller Agostinho de
..l:evedo Monteiro, o meslre de campo Aluaro de Azevedo
e o juiz ordinario Antonio Guedes de BrUlo. Fallecendo
logo depois o chanceller, elegeo-se para supprir a vaga
ao Dezembargador mais anligo Chl'Íslovào de Burgos Con
lreiras.

A esle governo succedeo
27- Roque da Cosla Barrello, nomeado por carla regia

de 3 de Fevereiro de 1677, lomou posse a 15 de Março
de 1678 e governou alé 3 ele Maio de 1682, embarcando
para Lisboa a 23 do me. mo mez.

28°. Anlonio de SOllsa JlIene:es, o Braço de prata, 10
mon posse a 23 de l\Iaio de 1682 e governou alé -! de Ju
nho de 168·1.

29° .•1nlollio Lili: de Sousa Tello de lllene:es, 2° Mar
quez das Minas, tomou posse a .J. de Junho de 1684 e
governou alé ti de Julho de 1687.

3D". Mnlhias da ClInha tomou posse a 6 de Julho de
16 '7 falleceu da Bicha a 24 de Oulubro de ]688 e foi
se)Jullado em S. Benlo.

Fallando lambem desla vez a via de successão, reu·
nio o govern<ldor, anles ele 1ll00-rer, nem só a Camara e
nobreza, éomo os olliciaes superiores da cidade e assen
taram em eleger, para succcder-lhe no governo, uma

16
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Junta composta do arcebispo D. fI'. Mal1uel da Reçurrei
ção e do chanceller Jl'lanuel Carneiro de Sá, que gover
nou ate 8 de Outubro de 1690.

31°. Antonio Lui: Gonçalves da Camara Coilinho, Almo·
tacér-l1lór do Reino, tomou posse a 10 de Outubro de
1690 e governou até 22 de Maio de 1694. Falleceu na Ba·
hia em 1702, quando aqui tocou de volta de seo gover
no da India e foi sepultado no Collegio.

320 • D. João de Lancaslro tomou posse a 22 de Maio de
1694 e governou até 3 de Julho de 1702.

33° D. Rodrigo da Costa tomou posse a 3 de Julho de
1702 e governou até 8 de Septembro de 1705. Era filho
de D. João da Costa, 10 CClnde de Soure.

34°. Luiz Cezar de Mene:es, Alferes-mór do Reino, to
mou posse a 8 de Septembro de 1705 e governou até 3
de Maio de 1710.

35° D. Lourenço de Almada tomou posse a 3 de Maio de
1710 e governou somente até 14 de Outubro do anno se
guinte, por ter sido chamado a occupar a presidencia da
junta do commercio em Lisboa. Foi então rendido por

36° Pedro de Vasconcellos e Sousa, 2> Conde de Castel
lo Melhor, que tomou posse a 14 de Outubro de 1711 e
governou até 13 de Junho de 1714.

37°. D. Pedro de Noronha, 20 Conde de Villa Verde e
1° Marqnez de Angeja, 3° Vice Rei, tomou posse a 13
de Junho de 1714 e governou até 21 de Agosto de 1718.

38°. D. Sancho de Faro e Sousa, 2° Conde de Vimieiro, to·
rnou posse a 21 de Agosto de 171g e no anno seguinte
de 1719, falleceu a 13 de Outubro sendo sepullado na
Piedade.

Governaram interinamente O arcebispo D. Seba.~tião

Monteiro da Vide, o chanceller Caetano de Brilto Figuei
redo e o mestre de campo João de Araujo e A:evedo, que
assumiram a administração a 14 de Outubro de 1719 e a
passarão a 23 de Novembro do seguinte anno de 1720 a

39° Vasco Fernandes Ce:ar de Mene:es depois Conde
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de Sabngosa, 4° Vice·Hei, filho de Luiz Cezar de Mene
zes (sob nO 34), e sobrinho de D. João de Lancastro (sob
11° 321. Tomou posse a 23 de ~ovc1llbro de 1721) e go
vernou alé 6 de Maio de 1735, depois de i\lem de Sá,
o 10 que governou por tanlo lempo.

Tambem longo foi o governo de seu successor.
-lO . André e de Mello e Castro, Conde das Galveias, 5°

Vice-Rei, que tomou posse a 11 de Maio de 1735 e gover
nou alé 16 de Dezembro de 1749.

41 0 • Lili: Peregrino de Carvalho Mene:es de Athagde,
Conde de Alouguia, 6" Vice-Rei, tomou posse a 16 úe
Dezembro de 1749 e governou alé 7 de Agosto de 1754

Emquanlo vinha lhe o successor, assumiu a adminis
tração a i de Agoslo de 173-1 a junta de governo interino
composla do arcebispo D. José Botelho de Maltos, o
Chanceller Manllet Antonio da Çllnha Souto Magor e o
Coronel Lourenço Monteiro, designados na via de suc
cessão, que se achava na guarda dos jesuilas. Falle·
cendo a 29 de Abril de 1755 o Coronel Lourenço MOIl

teiro, continuaram os dous outros no governo até que
a 23 de Dezembro do mesmo anno àssumiu a adminis
tração

4,20. D. l/arcos de Noronha e Brilto 6° Conde dos Arcos,
70 \ ice-Rei, que governou alé 9 de Janeiro de 1760, reli
rando-se para Lisbôa a 24 de Abril na náo Nossa Senhora
d'Ajwla.

-13°. D. Antonio de Atmeida Soares Portugal 3<l Conde
de Avinles, 1· Marquez de Lavradio, 8° "ice-Rei e ultimo
lia Bahia. Tomou posse a 9 de Janeiro de 1760 e a 4
de Julho dest mesmo anilo falleceu.

Não havendo via de successão, reuniu-se aCamara,
o Cabido e a Helação e nomearam a 6 de Julho gover·
nador inlerino ao Chancellel' Thoma: Robim de Barros
Barrelto, que govemou até 21 de Junho do seguinte
anilO, mas não tendo esta escolha tido a regia approva
ção, foi enlào subsliluido por uma junta composta do
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Chanceller José de Carvalho de Andrade e coronel GOII

çalo Xavier de Barros Alvim, que tomou posse a 21 de
Junho de 1761. A estes dous reuniu-se a 29 de Julho
do seguinte anno de 1762 o Bispo CoadjuLor da Bahia
D. Fr. Manuel de Sanla Jgne:, depois Arcebispo.

Este governo p.steve a testa da administração até 25
de Março de i 766.

44°. Antonio Rolim de ,\foura Tavares, 10 Conde de
Azambuja, tomou posse a 25 de Março de 1766 e gover
nou até 31 de Outubro do seguinte anno de 1767 quando
parLiu para o Rio de Janeiro a succeder ao Conde da

Cunha.
Até vir-lhe successor, governou o Arcebispo D. Fr.

Manuel de Santa Jgnez.

45°. D. Luiz Antonio de Almeida Porlugal Soares d'Eça
Alarcão Mello Silva e Mascarenhas, 4° Conele de Avintes
e 2° Marquez de Lavradio, tomou posse a 19 de Ahril
de i768 e governou até 11 de Outubro elo seguinte anno
em que foi assumir, como vice-rei, o governo no Rio de
Janeiro e foi rendido por

46°, D. José da Cunha Gran de Alhaide e Mello,
40 Conde de Povolide, que tomou posse a 11 de OuLubro
de 1769 e governou até 3 de Abril de 17i4, em que por
ordem da côrte partiu para Lisbôa, deixando, pela mesma
ordem a administração entregue a junta composta do
Arcebispo D. Joaquim Borges de Figueirôa, o Chanceller
Miguel Sen'ão Dini: e o tenente-coronel Manuel Xavier
Ala, segundo alvará de 12 de Dezembro de 1770. E'iLe
governo findou a 8 de SepLembro de 1774.

47°. Manuel da Cunha Menezes, depois Conde de Lumiar,
tomou posse a 8 de Septembro de 177-1 e governou aLe 1~

de Novembro de 1779.

48°. D. Alfonso Miguel de Portugal e Castro, Marquez de
Valença, tomou posse a 13 de Novembro de i779 c
governou até 31 de Junho de 1783. Até vir·lhe succes
50r, governoll a junta composta do Arcebispo D. Antonio
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Correia Chanceller Joaquim Ignacio de Brillo Boccarro
Castanheda e o coronel Luiz Clar'que Lobo até 6 de Ja
neil'o de 1784, eru que tomou posse

49°. D. Rodrigo .José de Mene=es e Caslro, depois Conde
de Cavalleiros, que governou até 18 de Abril de 1788.

50°. D. Fernando José de Porlugal, depois Marquez de
Aguiar, tomou posse a 11l de Abril de 1788 e governou
até 10 de Outubro ele 1801 um dos longos governos que
Leve fl Balúa.

Emquanto não lhe veio successor governaram inte
rinamente o Arcebispo D. Antonio Correia, Firmino de
Magalhães Cequeira Fonseca e Florencio José Correia de
Mello.

51°. Francisco da Cunha Mene=es tomou posse a 5 de
Abril de 1802 e governou até 14 Dezembro de 1805.

52°. D. João de Saldanha da Gama i11.ello Torres
Guedes de Britto, 60 Conde da Ponte, tomou posse a 14
4e Dezembro ele 1805 e falleceu :1 24 de Maio de 1809 e
jaz na egreja da Piedade.

Succecieu-llie um governo interino composto do Ar
cebispo D. Fr. José de Santa Escolastica, Chanceller
Anlonio José Pereira da Cunha e marechal João Baptista
Vieira Godinho, que governaram até 30 de Outubro de
1810 em que tomou p Jsse

53°. D. Marcos de Noronha e Brillo, 8° Conde dos
Arcos que governou até 26 de Janeiro ele J818, assu
mindo finalmente n'esta data o governo da capitania

54°. D. Francisco de Assis Mas carenhas, Conde de
Palma, ultimo goyeruador da Bahia que a 10 de Fe
vereiro de 1821 passou a administração a uma junta
provisoria de governo composta do Conego José Fer
nandes da Silva Freire tenente-coronel Francisco de
Paula Oli veira, tenente-coronel Francisco José Pereira,
Francisco Anlonio Filgueiras José Antonio Rodrigues
lTianna, Palllo .José de Mello Azevedo Brito, dezembar
gadO!' Luiz Manuel de Moura Cabral, de7.embargador



José Cne/ano de Paiva Pereira, b:1Charel José Lino
Coutinho e coronel Mánuel Pedro ele Frei/as Gllimurfies.

l\ esta junta succedeu a 2 de Fevereiro do seguinte
anno de i822 uma outra composta do Dr'. Francisco Vi
cen/e Vianna, como presidente, o dezembargador Fran
cisco Carneiro de Campos, como secretario Francisco
Martins da Costa Francisco Elesbiio Pires de CarlJalho
de Albuquerque conego José Cardoso Pereira de Mello,
tenente-coronel Manuel 19nacio ela Canha Mene:es e
dczembargador Antonio da Silva Tel/es.

Esta segunda junta foi a 9 de Maio d~ 1823 deposta
pelo general Madeira. Neste entretanto, porém organi
sou-se a 6 de Seplembro de i822 em Cachoeira uma outra
composta do capitão-mór, Francisco Elesbão Pire$ de
Carvalho e Albuquerque, como presidente, bacharel
Francisco Gomes de Brandão Montizuma, como secre·
tario, dezembargador corregedor Anlonio José Duar/e
de Araujo GomUm, capitão Manuel da Silva Sousa Coim
bra, capitão ~iJanuel Gonçalves Maia Billwcour/, padre
Manuel Dende Bus.

Mais tarde entraram lambem para esta Junla: Miguel
Calmon du Pin e Almeida, Manuel da Silva Parahy, Theo
dosio Dias de Cl1slro, Simão Gomes Ferreira l'elloso, Ma·
nuel dos Santos Silva, Francisco Ayres de .Almeida Frei
/as como representantes das differentes yillas coUigadas.

A esta Junta succedeu, finalmente, a cread'il por C. r.
de 5 de Dezembro de 1822, composta de Francisco Eles·
brio Pires de GarvalllO e Albuquerque: depoi' Barão de
Jaguaripe, DI'. Joaquim José Pinheiro de l'usconcellos,
depois I3arào e Vis~onde de Monserrate, José Joaquim
de Siqueira Bulc(lo, depois I3a rão de S. Francisco, José
Joaquim Muniz Bal'rello de Aragão, depois Barào de
Ilapororocas, Dezembargador Anlonio Auguslo da Silva,
Manuel GonsalvesMaia Billencourt e o Coronel Felisberto
Gomes Caldeira.

Foi esta Junta qne passou o governo ao primeira pre
sidente que leve a Provincia da Bahia.



c) PPESIDE, TES

1.0 DI'. Francisco Vicenie Vianna, depois Barão do Rio
de Contas, tomon posse a 19 de Janeiro de 1824 e gover
nou até 4 de Julho de 1825.

2.° Conselheiro João Severiano Maciei da Cosia, depois
Visconde e Marquez de Queluz, tornou posse a 4 de
Julho de 1825 e governou até 7 de Julho de 1826.

Nesta data, e até vir-lhe successor, governou interi
namente o Vice-presidente Manuel Ignacio da (;unha
Mene:es, depois Visconde do Rio Verme,ho.

3.0 DI'. ~UIlO Eugenio de Locio Seilbilz, tomou posse a
17 de Março de i827 e governou apenas os dias que
decorreram até 20 do seguinte mez de Abril.

SubsLituiu-o no governo o Vice-presidente Manuei
Ignacio da Cunha Ml'lle:es até vir o novo presidente

4.· José Egydio Gordilho de Barbuda Visconde de Ca
mamu, que tomou posse a 11 de Outubro de 1827 e foi
assassiuado na noite de 28 de Fevereiro de 1830.

Governou interinamente o conselheiro do governo
José (Jollsaives Ce:imbra até tomar posse

5.° Luiz Pauio de Araujo Basio,' isconde dos Fiaes que
assumiu o governo a 13 de Abril de 1830 e deixou a
administração a 15 de Abril de 1831.

Desse dia até 15 de Maio de 1 31 governou como Vi·
ce-presidente o conselheiro do governo JfJâo Gonsalves
Cezimbra.

Seguiu-se-lhe nesta ultima data, na mesma qualidade,
o seguinte conselheiro do governo Lui: dos Santos Lima,
que governou até 21 de Junho do mesmo anno, dia em
que tomou posse o

6° Conselheiro Honorato José de Barros Paim, que
governou até 4 de Junho de 1832.

70 Conselheiro Joaquim José Pinheiro de Vascollcello.~,

depois Visconde -te Monserrate, tomou posse a 4 de
Junho de 1 32, c governou até 10 de Dezembro de
f8~K
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8.° Dr. Franciscu de Sousa Marlins, depois Barão de
Parahiba, tornou posse a 10 de Dezembro de 1834 e go
vernou até 18 de Abril de 1835.

Emquanto não veio-lhe su 'cessor, go'vernoll, desla
ciata a 26 de Septembro do mesmo anno, o Dezemoarga
dor Vice -presidenle ~fanuel Antonio Galvcio. l esta ul
tima data assumiu a administração, tambem como Vice
presidente, o Dezemoargador Joaquim lJarcellillo de
Brillo, que governou alé 26 de Março de 1836.

9.· Senador Francisco de Sousa 1'arai=o tomou po se
a 26 de Março de 1836 e governou até a revolução da
Sabinada de 7 de Novembro de 1837, epocha em l!ue
se retirou para o oriJue de guer~a Tres de Maio, e de
pois para Santo Amaro, onde, a 15 de Novembro, passou
a administração ao Vice-presidente Honorato José de
Barros Paim, que, a 19 do mesmo mez e anno entre
gou-a em Cachoeira ao recem-chegado novo presiden
te nomeado pelo Governo Imperial

10.· Conselheiro A.ntonio Ferreira Barrello Pedroso, o
qual governou a provincia no Reconcavo durante a re
volução, e, depClis deUa, (16 de março de 1838) na ca
pilai até 10 de AOI iI do mesmo anno de 1838, relil'an
do-se nesta data para tomar assento na Assembéa Geral
e passando então o governo ao \'ice-presidente rllexan
dre Gomes de Argollo Ferrão, depois Barão de Cajahiba,
que a 28 do mesmo mez e anno passou a administra
ção ao novo presidente

11." Conselheiro TJlOma::. Xavier Garcia de Almeida, ([tle
governou desse dia até 15 de Outubro de 1840.

12. 0 Veador Paulo José de 1l1ello de A=evedo e Brilto
tomou posse a 15 de Ontubro de 1840 e governon até
26 de Junho de 1841.

13." Conselheiro Joaquim José Pinheiro de Y'asconcellos
tomou posse a 26 de Junho de 1841 e governou alé 13
de Agosto de 1844.

Emquanto não lhe veio successor, governou desta
ultima data a 22 de Novembro do mesmo anno de 1844,
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o Vice - presidente Desembargador Jljnnuel Messias de
Leão.

14.· Tenente-General Francisco José de Ll::evedo Soares
de ilndréu, depois Barão de Caçapava, tomou posse a
22 de 'uvembro ele 1844 e governou até 4 de Agosto de
1846.

Nesta ultima data assumiu a administração, na qua
lidade de Vice-presidente, o Desembargador ~lanucl Mes
sias de Leüo para entregai a ao novo presidente

15.· Con. elheiro ~lnlonio Ignacio de A::evedo, que ~o

mou posse a 27 de Agosto de 18·J6 e governou até 21 de
Septembro de 1847.

16.· Desembargador João José de j\!Joura il'Iagalhães
tomou po~se a 21 de Septembro de 1847 e governcu até
1·1 de Abril de 18-18.

Emquanto nào vinha novo Presidente, governou como
Vice-presidente, o Desembargador llanuel Uessios de
Leão.

17. 0 Conselheiro Joaquim José Pinileiro de \'asconccllos
lOLUOU posse a 6 de Maio de 1848 e governou desla vez
só até 11 de Seplel1lbro do mesmo anno

18 • Conselheiro Joüo Dlulrle Lisbon Serra lolUou posse
a 11 de Setembro de 18·18 c governou apenas alé 12 de
Outubro de 18-18.

19.u Conselheiro Francisco Gonsalves Uarlins, depois
Barão e Visconde de S. Lourenço, lomou pos~e a 12 de
Outubro de 18-18 e governou até 3 de Maio de 18-2 com
as seguintes interrupções:

a) de 26 de ;\farço a .J de Abril de 1850 governoLl o
Vice-presidente Dr. .clivaro Tiberio de Moncorvo e Lima,
reassumindo Martins a administração a 4 de Abril e
conservando-a até 20 do mesmo mez e anno.

b) de 20 de Abril de 1850 até 24 de Seplembro do
mesmo anno governou, como \ ice· presidente, o citado
Dr. Alvaro Tiberio de Moncorvo e Lima.

A 2·J àe Septembro de 1850 reassnmiu Martins a admi·
nistração. e conservou·a até 3 de maio de 18ãl.

li

'\
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c) de 3 de maio dc 1851 até 23 <Ie Septcmhro do mesmo
anno, tornou a governar, como "ice-presidente o mesmo
Dr. Alvaro Tiberio de Moncorvo e Lima.

A 23 de Scptcmbro clc 1851 rcassumiu Mm"Uns a admi
nistração e conservou-a até 3 de maio de 1852.

d) de 3 de Maio de 1852 ate 20 de Septembro do mesmo
anno tornou a governar o dito Vice-presidente Dr. Al
varo Tiberio de Moncorvo eLima.

20.° Dr. João Mauricio n'underley, depois Barão de Co
tegipe, tumou posse no dito dia 20 de Septembro de 1852,
e, egualmente com as interrupções abaixo indicadas,
governou a provincia até 10 de Maio de 1855.

(/1 de 1 de i\laio de 1853 até o 1° de Outubro do
mesmo all110, governou, na qualidade de Vice-presiden
te, o já mencionado Dr. Alvaro Tiberio de Moncorvo e
Lima.

No 1° de Outubro de 1853 reassumiu Wanderley a
administração e conservou-a alé o 1° de Junho de 1854.

b) Do 1° de Junho de 185·1 a 19 de Setembro do mesmo
anllO tornou a governar o I11c~mo Dr. Alvaro Tiberio de
Moncorvo e Lima.

A 19 de Septembro de 1834 reassumiu Wanderley a
administração e COllservou-a até lu de Maio de 1855.

C) Do 1° de Maio de 1855 a 23 de Agosto do mesmo
anno tornou a governar, como Vice-presidente, o mesmo
Dr. rllvaro Tiberio de Moncorvo e Lima.

21.° Dr. Alvaro Tiberio de Moncorvo e Lima (~i então
nomeado presidente e tomou posse a 23 de Agosto de
1855, governando até 19 de Agosto do anuo seguinte de
1856.

22. 0 Desembargador Jotio Lias Vieira Cans(/l1ção ele Si·
nimbtí, depois Visconde de Sinimbú, governou de 19
de Agosto de 1856, em que tomou posse, até 11 de Maio
cle 1858, caIU as seguintes interrupções:

ai De 5 a 30 de Junho de 1857 governou, como Vi c
presidente, o Descmbargador Manuel Me 'SicIS de Leão



De 30 de Junho cle 1857 a 28 de Septembt'o do. eguinte

211no ndminislrou o presidente Sinimbú.

b) De 11 de ;\lnio a 28 de Septemhro de 1858 adminis

trOt~ o Vice-presidente Manuel .lIessias de Leôo.
23. 0 Dr. Francisco Xavier Paes Barrelo tomou posse

a 28 de SeptemfJro de 1858 e governou até 19 de Abril

de ]859.
Emqnanto não lhc veiu sl1ccessor, administrou a pro

vincin, como Vice-presidenle, o cilado Dezembargarlor

Manuel Messias de Leôo, i to é. ele 19 de Abril a ~8 ele
Septembro de 1859.

2--1." Conselheiro Ilerclllano FerreiJ'a Penna tomou pos
se a 28 de Setembro de 1859 e gOYernou até 26 de
Abril de lSGO.

25. 0 .lnlonio da Cosia Pinlo governou ue 26 de Abril

de 1860 ao 10 de Junho da 1861.

Emquanto não lhe vinha successor admini Irou a
provincia, como Vice-presidente: o Conselheiro José ,lll'

guslo Chaves.
26.0 Conselheiro JO(/(jllim ,lntdo FeJ'nCIIldes Leão, to

lUOU posse ii 24 de Dezembro ele 1861 e governou até 30

de Septernbro de 1862.
27." Conselheiro rlulonio Coelho de ri (' Albllquerque

tomou posse a 30 de Septembro de lS6~ e governou até

1· de Dezembro de 1863.
Emquanto não lhe vinha successor, governou, como

Vice-presidentc, O Conselheiro Manuel ~{aria do Amaral.
23. 0 Dczembargadot' Antonio Joaquim da Silva Gomes

tomou posse a 2 de Maio de 1864, governando apenas

até 3 de I oVE'mbro do mesmo 3nno.

Emquanto não lhe vinha successor governou como
Vice-presidcnte, o Dezembargador Lili: Antonio Barbosa
rie 11 lmeid(/.

29. 0 O mesmo Dezembargador Lui: Anlonio Barbosa
de rllmeid((, nomeaclo então presidente, tomou, nesht

qualidade, p0sse do governo c1n provincia a 29 de No
yembro ele 1 61 e governou até 2 ele Maio de 1865.



Emquanto não lhe veiu successor, goverllou, como
Vice-presidente, o Dr. Ballha:ar de Araujo de ArGUcLo
Bulcão.

30. 0 Conselbeiro ]JwlIlel Pinlo de SOl/sa Danlas tomou
posse a 24 de Julho de 1865 e governou até 3 de Março
de 1866.

Emquanto não lhe veiu successor, governaram como
Vice-presidentes:

10) o Dr. Pedro Leào l'elloso, de 3 de Março a 12 de
Outubro de 1866·

20
) desta data em deanle o Dr. FI'Clncisco Liberalo de

11'laLlos, que entregon a administração á

31. 0 Dezembargador A17Ibrosio Leilâo da Cunha, de
pois Barão de Ma moré, que tomou pos e a 23 de No
vembro de 1866 e governou alé 19 de Março de 1867.

Emqnanlo não lhe veiu successor, governou a pro
vincia, como Vice-presidente, o Dr. João Ferreim de
Moura.

32. o Dr. José Bonij'acio Nascenles de .i=ambl(ia lomou
posse a 21 de Junho de 1867 e governou até 26 cie Julho
de 1868.

Até vir-lhe suceessor, governou o Vice-presidente
Dezernbargador Anlonio Ln.dislrLU de Figueiredo Rocha.

33. 0 Barão, depois Viscoude de S. LOl/renço, tomou
posse a 6 l1e Agosto de 1868 e governou até 15 de Abril
de 1871 com as seguintes interrupções:

a) de 29 de Abril a 21 de Outubro de 1869 governou
o Vice-presidente Dezelllbargador Anlonio Ladislau de
Figueiredo Rocha.

A 21 de Outubro de 1869 reassnmirl Martins o governo
e o conservou até 28 de Mail) de 1870.

b) de 28 de Maio até 10 de Outubro de 1870 governou
o Vice-Presidente Conselheiro Jolio José de .llmeida
Coulo, depois Barão do Desterro.

A 10 de Outubro de 1870 reassumiu Martins o govel'Oo
e conservon-o até 15 de Abril de 1871
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c) de 15 de Abril até 17 <le Outubro de 1871 governou
o Vice-presidente 1Jr. Fl'Clncisco José da Rocha.

d) a este Vice-Presidente succedeu, a 17 de Outubro de
1871, o já cilado Vice-presidente Conselheiro Joeio José
de rlll11eida Coulo, que governou até 8 de Novembro do
mesmo anno de 187J, cpoca em que tomou posse do
governo da província

34. 0 o Dezembargador Jodo Antonio de Araujo Freitas
IJenriques que governou alé 6 de junho de 1 'n.

Emquanto não lhe vinha successor, admiuistrou a
provincia o citado Vice·presidente Conselheiro Jodo Jose
de Almeida COlltO.

35.' Dr. Joaquim Pires de Machado PorLella, tomou
posse a 10 de Julho de 1872 e governou até 16 de No
vembro do mesmo anno.

Até vir-lhe successor, administraram a provincia os
seguintes ice-presidentes:

ai o Conselheiro Joeio José de A.lmeida Couto, de 16

de ovembro de 1872 á 10 de Junho de 1873.

b) Dr. José Edllllrdo Freire de Curvalho, de 10 de
Junho á 22 de Outubro de 1873.

36." Commendador .Lnlonio Candido da Cruz Machado,
depois Visconde do Serro Frio, tomou posse ú 22 de
O:llubro de 1873 e governou até 23 de Junho de 1874.

37. 0 1Jr. ifenancio José de Oliveira Lisboa, tomou posse
a 23 de Junho de 1874 e governou até 20 de Julho de
1875.

Emquanto lhe não veio successor, governou a pro
vincia o Vice-presidente DI'. José Eduardo Freir.e de
Carvalho.

38. o Dr. Lili: Alltonio da Silva Nunes tomou posse
a 16 de Agosto de 1876 e governou até 5 de Fevereiro
de 1877.

39. 0 Dezelllbargador I-Icllrilfue Pereira de Lucena, de
pois Barão de Lucena, tomol.: posse a 5 de Fevereiro de
1877 e governou até 4. de Fevereiro de 1878.
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Ernquanto lhe nã veio succes 01', governou o \'ice
prcsidente JJr. José Eduardo Freire de Carvalho.

40. 0 Barào Ilomem de J1[e/lo, tomou posse a 25 de
Feycreiro de 1878 c governou ate 25 de Novembro cIo
mesmo anno.

Emquanto não lhe foi nomcado successor, governou
o Vice-presidente Dr..-illlOllio de Araujo de AI'ClgÜO Bul
cào, depois Barão de S. Francisco o qual, <Í 25 de
Janeiro de 1879, tomou posse rOlDO PresidcnLe da pro
vincia, por ter sido nomeado para csse cargo.

41. o DI'. Antonio de 11'C1ujo de tlraycêo lJu/cc7o, depois
Barão de S. Francisco. <lue govcrnou aLé 25 de ~1arço

de 1881.

-12. o Conselheiro JOclO Luslosa da cunhu PCCI'Cl1wguú,
depois Visconde e Marqucz de Paranaguá, tOIUOU posse
a 25 dc Março de 188l e governou aLé 5 de Janeiro de
1882.

Emquanto uão llie veio successor, governou a Pro
vincia o 'ice-presidente Dr. JOclO dos Reis dr Sousa
Danlas.

43. 0 Conselheiro Pedro Lui: Pereira de Sousa LOlUOU
posse a 29 de Março de 1882 e governou até 14 de Abril
de 1884, com uma pequena intcrrupção, de 11 :i 16 de
Abril de 1882, em que governou, como Vice-presidenLe
o Dr. Auguslo A/vares Guimarcles.

44. o Conselheiro João Rodrigues Chaues tomou posse
a 14 de Abril de 1884 e governou sómcnte até 10 de Se·
ptembro do mesmo anno de 188-1.

45." Dezembargador Espiridiâo E/oy de Barros Pimen
lei tomou posse a 10 de Septembro ele 188·1 e govcrnoll
até 25 de Maio de 1885.

Até vir o seguinte presidente, governou o Vice-pre
sidente Dr. Auguslo Aluares Guimarães.

46. 0 Conselheiro José Luiz de Almeida Coulo tomou
posse no 1" de Junho de 1885 e govcrnou aLe 29 de Agosto
do mesmo anno.



Emquanto não lhe veio successor, governou o Vice
presidente Dezembargador .Aurelio Ferreira Espinheú'a.
·n.· Conselheiro Theodoro Machado Freire Pereira da

Silvu tomou posse a 24 de Outubro de 1885 e governou
até 26 de Julho de 1886.

Até vir-ihe successor, governou, como Vice-presidente,
o Dezcmbargador Aurelio Ferreira Espinheira.

48. o Conselheiro João Capistrano Bandeira de lIel/o to
mou posse á 11 de OutuLro de 1886 e governou até 29 de
Fevereiro de 1888.

Emquanto não lhe veio successor, governou a pro·
vincia o Vice-presidente Dezembargador Aurelio Fer
reil'Cl Espillheira.

49. 0 Conselheiro !t1ullnel do Nascimento Machado Por
tel/a tomou posse a 2í de i\hrço de 1888 e governou até o
1~ de Abril de 1889

Ernquanto não lhe veio eccessor, governou o Vice-pre·
sidente Dezembargador %lurelio Ferreira Espinheira.

5~.o Dezembargador Antonio Lui: Anonso de Carvalho
tomou posse a 9 de Maio de 1889 e governou somente
até 14 de Junho do mesmo anno.

51. 0 Conselheiro José Lui: de Almeida Couto tomou pos
se a 14 Junllo de 1889, e, como ultimo presidente da pro·
vincia da Bahia, findou sua administração a 17 de No
vembro de J889 com a proclamação, a 15, e a adhesão
que fez a Babia ú Republica dos Estados· Unidos do
Brazil.

Passon então a 13ahia, na sua qualidade de um do'
Estados Unidos da Republica Hrazileira, a ser governa
da por

n) GOVEH::-IA110HES

Para formar um centro de governo emquallto o Go
verno I rovisorio podesse tomar uma resolução defini
livu, pa sou a governar o novo Estado, na qualidade de
Yice-governador pro\'isol io, o Dr. 1 irgilio Clímaco Da-
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masio, que tomou posse do governo no dia 18 de No
vembro, e a 23 passou-o ao to Governador nomeado
pelo Go, erno Provisorio da Republica

1.° o Dr. Manuel Viclorino Pereira. Este tomou posse
solemne a 23 de Novembro de 1889 e governou até
26 de Abril de 1890.

2. 0 O marechal Hermes Erneslo da Fonseca tomou
posse a 26 de Abril de 189a e governou até 15 de Se
ptembro do mesmo anno.

Substituiu-o no governo, até vir novo Governador no·
meado pelo Governo Provisorio, o Vice-governador
Dr. Virgílio Ciil/lOCO Damasio, que governou do dia 15
de Septembro ao 10 de Novembro de 1890.

3.° Dr. José Gonsalves da Silva, tomou posse no 1° de
Novembro de 1890 e governou até 2 de Julho de 1891.

Proclamada nesta ultima data pelo Congresso consti
tuinte, nesse entretanto eleito e convocado, a Consli
tuição do Estado, e determinando ella que o cargo do
1° Governador fosse preenchido por cidadão eleito pelo
mesmo Congresso, foi eleito o mesmo

4.°) Dr. José Gonsalves da Silva que no mesmo dia e
perante o Congresso prestou juramento e tomou posse
do cargo.

A 24 de Novembro, porém, do mesmo anno, em con
sequencia de movimentos anarchicos que então appa
receram, passou a conservar e manter a ordem publica
o General de Brigada Tude Soares Neiva (de 24 de No
vembro a 17 de Dezembro de 1891) e depois deste, o
Tenente-Coronel Francisco de Abreu e Lima (de 17 a 23
de Dezembro.)

A 22 deste Illez re~ignou o Governador o cargo, e as
sumindo nesse mesmo dia o presic1ente do Senado o
governo, conforme a Conslituiç.lo, convocou extraor
dinariamente o Congresso em mãos do qual foi depo
sitada a renuncia, e passanclo o Senado a eleger presi
dente, escolheu o senador Chere de divisão Joaquim
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Leal Ferreira, que, como tal, tomou posse do go, erno
do Estado a 23 de Dezembro de 1891 e governou até
28 de maio de 1892.

Proccdendo-se, como manda a Constituição, ú eleição
de um governador, sahiu eleito o 5" Dr. Joaquim Ma
nuel Rodrigues Lima, que lomou posse a 28 de Maio
ele 1892 para governar no pcriodo constitucionalmente
marcado de 4 annos.

Divisões

A) ADMINISTRATIVA

Da tabella cilada a pago vê·se que o Estado se acha
dividido nos ]23 municipios nella mencionados, cujas
sécles cm 33 dellcs tem as honras de cidade e em 90
as de viJIa.

B) JUDICIAL

São ·lO as comarcas e 117 os termos em que e acha
dÍ\idiuo o Estado, conforme se vê da tabella adiante.

C) ELEITORAL

As tres circulUscripçõcs eleiloraes, de que se compõe
o Estado, de accordo com a lei n. 10 de 21 de Janeiro
e aclo de 3 de Agosto de 1892, constam, a 1" de 12
munieipios c 5L freguezias: a 2;0 de 6-1 municipios e
8,) I'reguezias. c a 3' oe 47 municipios c 17 freguezia ,
ludo couforme a tabella abaix.o.

D) ECCLEsrAsnCA

Até o anno da crcação do Bispado ele Mariann3,
compunha-se o arcebispado da Bahia ue freguczias ba
hianas, sergipanas e norte-mineiras antigamcnte per
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LencenLcs á capiLania da Bahia; porém com a crea ão
do diLo Bispado, pa saram esLas ulLill1!ls a perLencer
lhe, ficando de enLào em dianLe o arcebispado com as
dos dous ouLros EsLados ciladas.

As babianas são as seguinLes:
1) Sé, 2) Vicloria e 3) Ilhéos creadas em 1552 pelo

Bispo do Brazil, D. Pedro Fern&l1des Sardinha.
4\ Pirajá, 5) Paripe, 6) i11(/loim, 7) Passé, 8} Soccorro,

!l) Monte, 10) Colegipe 11) CamamIÍ 12) Iguape, 13) Vera
Cru:, 14i Sanlo Ama.ro da Pllrificaçeio, 15) S. Gonçalo da
Palaliba, (1) 16) S. Amllro do Ipilcl11[]a, (2), creadas no
recoucavo pelo 20 e pelo 3° Bispos, D. Pedro Leilão
(155!l-75) e D. Anlonio Barreiros f1576-WOO.)

17) Cuyrú, que se diz creação de 1608 ou 1610, 18) Ja·
g/wripe, creada em 1613 e 19) Bóipeba, em 1616, creadas
por D. ConsLanLino Barradas (1603-18.)

20) N. Senhora da Conceição da Praia na capiLal, é
creação do anno de 1623, governando o Bispo D. Marcos
Teixeira (1622-24.)

21) Maragogipe (1640) 22) S. .Amaro do Calú (1643) e
23) Santo Anlonio Além do Carmo (1645) na capiLal, são
creações do Lempo do governo tio Bispo D. Pedro da
Silva Sampaio (1634-4.9.\

24) S. Gonçalo de Sergipe do Conde (1677), 2;)1 S. Pedro
Velho (1679 ou 73) na capiLal, e 26) Santa AllIla, na capital,
(alvará de 20 de Junho de 1679) são do Lempo do 1° ar
cebispo D. Gaspar BaraLa de Mentlonça (1677-82.)

27) Sanlo Anlonio da Freglle:ia Velha do Campo For
moso (1683) perLence ao periodo do governo de D. João
tia Madre de Dens (1683-86) 28) Soubam (1687), 2!l) Ca
choeira (1688 e 30) S. Gonçlllo dos Campos (1689 ao de
D. fI'. Manuel da Hesurreição (1688-!l1.)

II) Já não exisLe.
L2) Foi exLincLa pela lei provincial de 17 de Auril de

1851, que Lransfenu sua sede para Ilapoan.



31) S. José cias 1tapororocas (3) (1696) e 32) Na:arel1z de
ItapiClll'lí (4) (1698) são elo tempo de D. João Fmnco
de Oliveira (1692-1700.\

33) Conde (17\)2), 3t) Muritiba (1705), 35) Pirajuhia
(1713),36) Pambll (1714) (5), 37) Jllaralzú (1715) 38) Uru
M (1718), 39) Rio Fundo (1718) 40) Oliveira dos Campi
n/lOs (17181, 411 Barra do Rio de COlltas (1718), 42) Rua
do Passo n:,. capital, \1718), 43) Brotas da Capitat (1718),
44) Abbadia \17181, 45) S. Sebastião das r.abeceiras de
Passé (1718), 46) Callnavieiras (1718), 47) Jiguiriça (6)

(1718), 48) Curmo de Be/monte (1718), -19) S. Felippe (1718),
5u) Agua Fria (7) (tíl8), 51) Outeiro Redondo (8) (1718
52) Geremoabo (1718), e 53) Inl1ambupe (1718) e -!) Pilar,
na capital, (1718) são rio tempo de D. Sebastião Mon
teiro da Vide (1702-22), que as creou alllorisado pelo
ah'ará regio de 11 de \bl'il de 1718.

55) Filta Fiçosa (17481, 56) i'{a:arellz das Farilz/ws
(1753), 57) S. Anna do Camisão lI753), 581 S. José da
Barra do Sentosé (1755), 391 Caetité (17541 601 S. EstelJâo
de Jacuhipe \175J), 61) Tucano (1754), 62) Caraveltas (ai
yará de 18 de Janeiro de 1735),63) Porto rllegre (alvará
de 22 de Dezembro de 173:» 6-1\ Olivença (9) (carta regia

(3) A lei de 19 de Março de 1846 transferiu sua séde
para a Feira de Sant'Anna (sob n. 123), mas a de 23 de
Abril de 186! tornou a crear frcguezia em S. José de
llapororo as, dando·lhe novos limites.

l-I) A lei de 8 de Março de 1870 extinguiu-a, passando
a éde para a Missão da Saude (sob n. 162.)

(5) Extincta pela Hes. de 6 de J unho de 1853, que pas·
SOl! a séde para Capim Grosso (sob n. 139.)

16) A Hes. de 9 de Abril de 187U transferiu a séde
desta freguezia para Cariry (sob n. 163)

(7) Exlincta pela Res. de lu de Maio (le 1843, que
transferiu a séde para Onriçangas ( ou n. 120.)

(8) De territorios desmembrados desta fregnezia foi,
por alyarú de 22 de Janeiro de 1815, creada a da Cruz
das Almas (sob 11. 91.)

(9) Tran ferida para a Barra do Una pela Res. de 21
de Jnlho de 1812 (sob n. 152, mas a de 28 de JUlllO de
1880 mlnr\ :1 voltar a séde para Olivença novamente.
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de 8 ue Maio de 17581, (5) Santarem (1758), (6) Soure
(1758), (7) Abrantes (1738), 6 ) Pombal (carla "egi:1 de
8 de Maio de 1738), G9) Barcellos (10) (1758), 70) Santo
Antonio de Jacobina (1758), 71) .llirandella (11) (1760),
72) Pedra Branca (176n), 73) Pellha de llapagipe (17GO),

74) Malla de S. João (1761), 75) S, Fidelis do Una (12)

(1761),76) S. Pedro de JacLlhipe do Assú da Torre (13)

(1761), 77) S. Joüo Baptista do Sertcio de Rodellas (1...1)

(l7(1), todas do lempo do gO\'croo de D. José Bolelho
de Maltos.

78) Monte-Santo (1788), 79) Porlo ·Segllro (1795), 80) Sanla
Cm::. (alvará de 2 de De,:embro de 1793), 81) ,rilla "ade
(1795), 82) Tf'(lncoso (1793), 83) Alcobaça (Lei de 28 de
Outubro de 1795), 84) Prado (alvará de 20 de Outubro de
1795),85) Sanl'Allll{/ do Catú (1796), 8G) IfJmpillna (alvará
de 22 de Julho de 1797), 87) Yalença (alvará de 26 de Se·
ptembro de 1801) e 88) Peclrrio (alvad de 2 de Agosto ele
1802), pertencem ao periodo de D. fr. Anlonio Correia
(1779 a 1802), 89) "illa !','oua da Rainha (alvará de 1'" oe
Dezembro de 1812), 90) Cru'inlUlnha (1813), 91) Crll: das
Almas (alvará de 18 de Julho de 1815) 92) Itapcu'ica (ai·
vara de 12 de Julho de 1815), 931 Monle Gordo (alvad de
9 de SeptembrlJ de 181':"), 94, .t/{/!Joinhas (alvará de 7
de ovembro de 1816) (15), 93) AporlÍ (alvará de 16 de
Abril ele 1817). 96) Bom Conselho do Boqneirào (aivará
de 21 de Novembro de 1817).

(10) Transferida pela Hes. de 18 de Agoslo de 187U
para a Capella de S. Benerliclo (1-1 povoaç<lo de Sanla
Cruz, donde mais lanle voltou para B<lrcellos.

(11) ExliDela pela Res. de 12 de Abril de 18-13.
(12) Exlinela em 1801 com acre ç,in de Valença.
(13) ExliDcla pela Resoluç<lo de 13 de Ahril de 1871,

que transferiu sua éde para a Capei'" de Palame, porém
reinslal1ada pela de ...I de i\bril de lS8~. Palame foi cnl:1o
separada do Assú e ficou, como esta, conslituindo I'I'C
gueúa independente.

(t4) Hoje exlioela.
(15) Sua séde foi lransferida pela Lei 1.135 de 28 de
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A primcira frcgu~zia creada por alvará Imperial foi
97) S. Jlifll/el elos ,l[allas de ;\o::arclh (alvarú de 2-1 dc·
r'ovembl'o ele 1823), (16).

A Hegeucia creoll:
9S) S. Gonçalo e Senhor do BOl1lfim da Esliva (decreto

de 19 de Julho de 1832) e 9U) ~I(/ré (decreto de 19 de Ju
lho de 1832).

Dahi em dianLe foram as fr'egllezias sendo cr.::adas pela
As cmbléa Provincial na ordem ehronologica eguiute:

100) Topcroó (Lei dc 1.0 de Junho de 1838), (l6 A,; 101)
Serrinha tLei de 1.0 de JlIn~o de 1838), 102) Coraçiio de
JeslLs do Riacluio (Lei ele Lu de Juuho de 1838), 103) NOS.~Cl

Senhora da Saude de Jacobinu ,Lei de 1.' de J unho de
18381,10-\) Bomfim de Nova Boipeba (17) (Lei de 1.0 de Ju
nho de 1 38.1, 103) Monte Alegre (Lei de Lu de Junho de

1838), 106) ~Iorro do Clwpéo (Lei de 1.0 de Junho de 18381,
lU7) Bom Jardim (Lei de 8 de Abril de 1839), 108) Vicioria
da Conquista (Lei de 19 de Maio de 1839), 109) Conceiçâo
de Jl1acahubas (Lei de 19 de Maio de 1 39) 110) Joa:cil'o
(Lei de 26 de Março de 18401, 111) Monle Alio (Lei de 19
de ;\Iaio de 18-10) 112) Sanl'.l.n/lCl de .Aldeia (Lei de 2 Oe
Junho de I8!U), 113) Puri/icaçüo dos Campos do Irará (Lei
de 28 de Fevereiro de 1812), 11-1) Uaracás (Lei de 25 de
Abrjl de 1812),115) Bom Jesl/s do Rio de Contas (Lei de 25
de Abril de 18·12), 11 ()) Santo Antonio do Curral dos Bois

Maio de 1871 para a capella da Egreja Nova' foi nova·
mente reinstallada em A!llgoinhas Velha no ~Ilno de 1872
pela de r . 12!8 de 28 rle Junho.

(16) Exliocta pela Resoluçáo de 12 de \bril de 1871),
que transferiu sua éde para a capella de [ os a Senhora
das Dores da povoação da I ova Lage, mas foi reinstal
lada com novos limiles pela Resolução de 5 de Agosto
de 1884.

(16 A) Vide sob ~. 135.
(17) Exlincta pela Re olução de 21 de Junho de 18-19.

que tl'an~feril1 sua séde para a c3[lella de S. 13raz na
Villa de Tapero<Í, mas foi reinslallada pela Lei de 25 oe
Junho de 1872.



(18),(Lei de 8 ue Abril de 18"12),117) Sanlo Antonio das Quei
tnadas (Lei de 19 Ma ia de 1842'1, 118) Tapem (Lei de 10 de
Abril de 1843), i19) Umlmranas (Lei de 10 de Abril de 1813),
420) Oriçangas (19) (Lei de 10 de Maio de 1843), 121) Ro:;ario
do Orobó (Lei 18 de Maio de 1843), 122) jjt/ôrro do Fogo (20)
(Lei de 29 cie Maio de 1843),123) Feira de Sanl'Anna (21)

(Lei de 19 de Março de 1816), 121) flreia (Lei de 16 de
Março de 1847), 125) Brolas de MClcailubas (Lei de 27 de
Março de 18-17), 126) Sanla Isabel do Pa1'ClgllClssú (Lei de
17 de Março de 1817, 127) Riachiio de .Jacllipe (Lei de 23
de Maio de 1847), 12il) Feira da Conceiçc!o (Lei de 25 de
Maio de 1847), 129) Re;lledios da Feira (Lei de 12 de .I u
nho de 18!7), 13 ) rlmp:lI'o c/a Ribeil'.l do Páo Grande
(Lei de 9 de Maio de 1818), 131) Guerem (22, ILei de 23
de Maio de 1818), 132) Enlre-Rios (Lei de 10 de.J unho de
1848), 133) Rosario do Gentio (Lei d'::l 17 de Abril de 18-19),
i34) IlapoCln (23) (Lei de 17 cle Abril de 1819), 135)
S. Bra: de Taperoá (2-!) (Lei cie 21 de Julho de 1851), 136)

(18) Pela Resolução de 31 de Março de 18-1G le"e a
denominação de Sanlo Anlonio cla Gloria do Curral dos
Bois, Depois, pela ele 14 ele Jnlho de 18-18 foi sua scne
transferida para a Capella deNossa Senhora ela Boa Es
perança da Tapera de Cima I'evogana, porcm, pela He
solução ele 17 de Seplembro ele 18-19, que mandou con
tinuar a séde na povoação do Cnrral dos Bois,

(19) Para aqui foi transferiua a sécle da freguezia de
Agua Fria por virlude da Hesolução do 10 de OuLubro
de 1843.

(20) ExLincla pela Resolução de 23 ele Março cle 1875,
que Lransferiu a séde para a povoação de Agua Quenle.

(21) Crenda pela referida Lei, que para ahi Lrausferiu
a séde da freguezia de S. José de llapororocas (Vide
110la n. 31).

(22) ExLincta pela Resolução de 8 de Maio de 1865,
que lransferiu sua séde para a lovoação do BOlUfim,
onde conLinúa com a deuominação anliga.

(23) Vide a noLa 2.
(24) ConLinuon freguezia masmo depois da lransferen

cia para o rio Jiquié da freguezia do Bornüm de Nova
Boipeba, que anLeriormenLe Linha sido lransferida para
S. Braz de Taperoá (Vide a no la ]7).



Sanlo Antonio da Barra (Lei de 19 de Maio de 1851), 137)

Sanlo Anlonio de Jesus (Lei de 19 de Junho de 1852),

138) Coraçào de Maria (Lei de 6 de Junho de 1853), 139)

Capim Grosso (25) tLei de 6 de Junho de 1853), 140) Bar
racão (Lei dc 8 de Maio de 1855), l-H) Amargosa (Lei de
30 de Junho de 1855), 1-12) Lençóes (Lei de 18 de Oe
zembro de 1856, 1-13) Conceiçcio do Coilé (Resolução de 9

de Maio 18,)7), l-H) Santa Barbara (Resolução de 6 de Ju
nho de 1857), 1-151.S. Feli:t· (Resolução de 15 de Outubro
dc 1857) 146) Boa l'iagem e Almas (Lei de 16 de Dezcmbro
de 1857), 1-17) Conceiçã) do Gaviâo (Lei de 31 de De
zcmbro de 1857), 148) Mundo Novo (Lei de 31 de Dezem
bro de 1857), 149) Bomfim da Feira rResolução de 16

de J uuho de 1859 I, 150) Humildes (Resolução de 13 de
Junho de 1859), 151) Serapuhy (26) (Lci de 11 de Junbo
de 1860), 152) Barra do Una (27) (Lei de 21 de Julho de
1860), 153) Riacho de Sanl'Anna (Resolução de 12 de
Dezcmbro de 18(1). 154) Brejo Grande (Resolução de 10

de Abril de 1862), 155) Campestre tLei de 15 de Maio de
1863) 156) Nova Lage (281 (Lei de 2 de Maio de 1864)

157) Serra Preta (Lei de 2 de Maio de 18(7), 158) S. Gon
çalo do Amarante de Iliúba (Lei de 16 de Março de 1868),

159) Livramento do Bromado rLei de 16 de Abril de
1868), 160) anl'.1nnll dos Brejos (Lei de 2 de Maio de
1868) 1(1) Bom Jesus dos Meum (Lei 19 Junho de 1869),

(25) Para aqui foi transferida a sécle da freguezia de
PalObú (Vide nllta 5).

(2()) Extincla pela Lei de 27 de àlarço de 1872, quc
transfedu sua séde para a Capella da Mizericordia. mas
rcinslallada pela Lei de 23 de Junho de 1879 a qual re
vogou H9uella lei de 29 de Março de 1872.
. (:2.7 VIde nota 9.

(28) A lei de 12 de Abril dc 1870 revo<1ou a de 2 de
Maio ele 186·J que creou esta freguezia, transferindo
para a Lage a séde da de S. Miguel (Vide nota 16) ex.
tinguindo, portanto. a ultima. A de 5 de Agosto de 188!,
porém, separou S. Miguel da Lage c deu a ambas a
freguezias novos limites, como se vc da se<1uinte nota 29.
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162) ,l'lissão da Saúde (Lei 8 de Março de 1870\, 163) Cariry
(29) (Res. 9 de Abril ue 1870), 16-1, Rosario da cidade dc
Sanlo Amaro (Lei 29 de Abril de 1871 I, 165) Mares na
cap;lal (Res. 6 de Maio de 1871\, 166) Patrocinio do Coi
té (Lei 22 de Maio de 1871), 167) Mossacará (30) (Lei 22
de Março dc 1872), 168) SanL-IIIlla do Rio da Dona (31)
(Res. de 16 de Abril de 1872), lGü) Conceição do Almeida
(Lei 23 de Março de 1872), 170) Baixa Grande (Lei 22
de Abril de 1872), 171) Remanso (32) (Lei 27 de Abril dc
1872), -172) Araçás (Lei de 21 de Junho de 1872), 173)
Alagoinhas Nova (Lei 28 de Junho de 1872), 174) Riacho
da Casa Nova (Lei 3 de Abril de 1873), 175) Cllrralinflo
(Lei 28 de Junho de 1873), 176) S. Sebastião do Sincorá
(33) (Lei 3 de Novembro de 1873\, 177) Rosario da Can
nabrava (Lei 27 de Maio de 1874), 178) Santo Antonio de
Argllim (Lei 13 de Agoslo de 1875), 179) Santa Rilla das

(29) Para aqui foi, em virlude da Resolução de 9 de
Abril de 1870 (Vide a nola 6) lransferida a ~éde da fre
WJezia de Jequiriçá. A Lei de 5 de Agoslo de 188·1, po
rém, extinguiu Cariry, passando sua ~éde para a Lagc,
e rcunindo com o resto do desta o lerrilorio da fregue·
zia de Cariry sob o nome de freguezia de Nossa Senho
ra da Conceição de Cariry da Lage.

(30) A Lei de 18 de Maio de 1881 transferiu sua séele
para a capelJa do Cumbe, mas a de 25 de Junho de ]882
revogou tal disposição.

(31\ A Resolução de 19 de Agosto de 1876 transferiu
sua séde para a capella elo Livramenlo do Taboleiro das
Alrllas' foi, porém, reinslallada pela Lei de 10 de Junho
de 1880, que rcvogou aquclla disposição, desapparecen·
do a Rcsolução de 16 de Abril ele 1872, que creou a [re
gllezia de Sanl'Anna do Hio da Dona.

(32) A Lei de 14 de Dezembro de 1857 creou esla frc
gllezia, transferindo para ahi a séde ela freguezia dc
Pilào Arcado, assim como fez a Resolução de 27 de
Abril de 1872.

(33) Exlincla pela Resolução de 8 de Junho dc 1876,
que tr:msferiu a sédc para o arraial da F::tzenda do
Gado; foi, porém, rCÍLlslaUada pela Resolução de 9 de
Maio de 1884.
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Duas Barf'[(s (34) (Lei 2 de Maio de 1876), 180) SanL'Anna
do Lllslosa (Lei 4 de Julho de 1876), 181) Remedias do
Rio de ConLas (Lei 12 de Abril de 1877), 182) Raso (Lei
12 de Abril de 1877), 183) Bom Despacho da Feira (Lei 3
de Julho de 1877), 18t) S. Sebastião de Umbllranas (Lei
6 de Julho de 1877), 1 5) Andarahy (Lei 11 de Julho de
1878), 186) Poções (Lei 16 de Seplembro de 1878), 187)
Bomfim das Velhas (Lei 16 de Septembro de 1878), 188)
Conceiçào dos Olhos d'Aglla (Lei 27 de Maio de 1879),
189) Tanquinho (Lei 28 de Julho de 1879), 190) S. Sebas·
liâo de Caitile (Lei 12 de Junho de 1880), 191) Oliveira
do BrejinJlO (Lei 25 de Junho de 1880), 192) Giboia (35)
(Lei 15 de Agoslo de 1880), 193) ·Conceiçâo do Sapé (Lei
9 de Agosto de 1885), 194) Bom Jesus da Boa Esperança
do Riachão de Ulinga (Lei 22 de Novembro de 1887),
195) Sanlo Anlonio de Pilão Arcado (36) (Lei 22 de Julbo
de 1889).

Além deslas freguezias, ha mais as seguintes, de eujas
creações não se sabe a data, a saber: 196) S. Francisco
das Chagas dfl Barra do Rio. Grande, 197) Campo Largo,
198) Angical, 199) Santa Ritta do Rio Preto, 200) Chique
Chique, 201) Nossa SelÚlONl da Gloria do Rio das
Egllas.

A ulLima arfirmam alguns ler sido creada em 1806,
assim corno Campo Largo, Â.ngical e Rio PreLo (1804).

(3-1) A Resolução de 10 de Junho de 1880 deu-lhe a
denominação de Sanlo An tonio das Duas Barras.

(35) :lo foi a principio canoni ada esta Egreja, mas
a Resolução de 25 de Agosto oe 1880, extinguindo a fre
guezia da Giboia, por fazer voltar a séde para a Tapera,
creou, com ludo, a L'reguezia da Giboia separando-a da
Tapera.

(36) Transferida a séde pela Resolução de 27 oe Abril
de 1872 (Vide a nota 32), foi reinstal1ada pela Lei de
22 de Julho de 1~89. Não se sabe qnando foi errada a
primeira vez. Presume-se ser creaçào dos primeiro·
annos do eculo aclual.

19
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De data mais rcmota e a de S. Francisco das Chagas da
Barra do Wo Grande. Ha tambcm outras creações de
freguczias, feitas pela Assemblea Provincial, mas por
não terem tido sancção canonica, não foram acima
mencionadas.

Por instancias de D. João III, foi, por bulia de 25 de
Fevcreiro de 1551, como a 'severa o Sr. de PorLo-Seguro,
«Sllper specula mililanlis ecclesi(E» , creado o Bispado do
Brazil com sede na l3ahia. O Bispo exercia sua auLori
dade sobre Lodo o Brazil e ilbas adjacenLe~ ate serem
insLituidas outras sedes episcopaes. Por ter sido o pri
meiro, teve o tiLulo de Primaz do Brazil.

Cento e vinte um annos, oilo mezes e quinze dias
depois, a 16 de Novembru de 1676, e que a sede Babiana
foi elevada á cathegoria de Arcebispado por bulia de
Innocencio XI, reinando em PorLngal D. Pedro II.

Foi o primeiro Bispo

1.0 D. Pedro Fernandes Sardinha. Era vigario geral em
Gôa, quando, a 4 de Dezembro de 1551, segundo affJrma
o padre Simão de Vasconcellos na sna Chronica <1a Com
panhia, foi nomeado Bispo do Salvaoor. ParLiu oe
Lisboa a 24 de Março de 1552. A 27 houve vista de Ma
deira, a 8 de Abril chegou a Santiago de Cabo Verde,
onde se demorou 4 dias, proseguindo sua viagema11 ,1
noite. «Bespora da bespora de S. João, diz o padre
Nobrega n'uma carLa: chegou o bispo a esLa Baya com
Loda a náo e genLe de saude, posto que prolixa viagem e
que parecia a Lodos que não \lÍria, de quc a cidade era
mui triste.~

Chegando, pousara na casa dos jcsui·tas aLé se lh
achar accommodação apropriada.

Pregou na fesLa de S. Pedro e S. Paulo (29 de .Junho)
com muita ediflcação, com o que, diz ainda o padre

10 brega, «muiLo ganbou o coração oe suas ovelhasll.

A 2 de Junho de 1556 partiu para Li~boa a pessoal·
mente queixar· se ao Rei das discordias enLre elle e
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D. Dllnrte da Costa. A 16 naufragou na enseada dos
Francczcs, cntrc o rio S. Francisco e o COl'llripc. O
Bispo o Provcdor-mór da fazenda Antonio Cardoso dc
Barros, quc o acompanhava, e loda a tripolação c mais
passageiros quc se tinham salva·lo na eosta, homens,
mulheres, todos CIlJ numero superior a 100, foram devo
rados pelos lndios CalJelés em cujo poder cahiram esca
pando apenas um porluguez, que sahia a lingua e alguns
Inclios da Bahia.

2.· D. Pedro Lei/lia nomcado por D. Sebastião e con
firmado por Paulo IV, chegou a Bahia a 2 de Oezembro
ue 1559, J'azcn(lo, a 9, sua entrada.

Falleceu, scgundo F. Seguro no anno de 1575, sendo
sepultado nu capella de Nos-a Senhora do Amparo da
Sé (uaquelle tempo do SS. Sacr:1mcnto), doude mais
tarde foram seus ossos levados para Lisboa

3." D. Antonio Barreiros, nomeado lambem por D. Se
bnslião, sob o ponlificado de Grcgorio XIII, chegou a
Bahia a 5 de Agoslo de 1576, ( egulJoo An hiela na sua
fi Informa :lo do BI azil e suas cnpilanias" escripla cm
158!, foi m 1575), e assumiu o govcrno a 15, conforme
Porlo-Seguro. FaIleceu a 11 de Maio de 1600 conforme
o l1lanllscriplo do Dr. McIlo Moraes.

4." D. Constantino Barradas, nomeado no governo de
Felipe II e sob o poulificado de Clemente VIU que o con
firmou, lomou posse em 1603, se~undo Porlo Scguro.
Promulgou uma consliluição particular para o go", erno
de sua diocese em 1605. A seu reqnerimenlo expediu-se
a pl'Ovisão de 1608, que mandava accrescenlar as cou
grnas ao corpo capilu lar e aos parochos das 14 egrejas
enlão exislenles,. além da quaes eIle creou as de Boi
peba, Cayrú, Jaguaripe e Sergipe d'Elrey. Falleceu no 1"
de No' embro de 1618, sendo sepultado na capeIla-mór
do convenlo de S. Francisco. Mariz dá sua morle no
anno de 1621.

5." D. iVlaJ'cos Teixeira, nomendo por FelipeIV e nos pon-
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liHcados de Paulo \' e Gregorio X\', vislo ler monido
um e sido eleilo oulro no mesmo mez, e, obrigado pela
C. R. de 19 de ~[arço de 1622, dirigida á Meza da Con
sciencia e ordens para ser cumprida, a sahir de Lisboa
chegou ao Brazil ao lempa de invasão hollandeza e lo
mou posse a 8 de Dezembro de 1622. Duranle a occupa
ção balava, exerceu o govemo civil e militar por 3 me
zes, deseuvolvendo tanta valentia e lino que fez admirar.
Falleceu a 8 de Outubro de 1624 no arraial das tropas
portuguezas e foi sepultado na capella da Conceição de
Itapagipe.

6.° D. Frei Miguel Pereira, eleilu bispo no reinado de
Felipe IV e sob o ponlificado de Urbano "\ lII, tomou
posse por procuração a 19 Junho de 1628, mas não veio
exercer as aHas funcções de seu cargo, porque, demo
rando-se em Lisboa até o anno de 1630, alli falleceu a
16 de Agosto deste anno.

7.· D. Pedro da Silva Sampaio foi eleiLo no reinado de
Felipe IV e ponlificado de Urbano VIfl, depois de dez
annos de séde vacante por causa da guerra hollandeza e
tambem da pouca attenção que preslava ao Brazil o go
vemo hespanhol.

Chegou a Bahia a 19 de Maio de 1634 e logo sen
primeiro cuidado foi reformar a calhr.dral, qne aincla era
de taipa.

De temperamento irascivel e indole intolerante, con
seguiu chamar sobre si a antipathia do povo, do governo
colonial e da côrte.

Quando, em consequencia da revolução de Lisboa, de
l° de Dezembro 16!J, foi o duque de Bragança acclama
do rei, a.>sumiu D. Pedro da Silva o governo geral, con
éorrendo para a violenta e injusta deposição do Vice-Rei
Marquez de Montalvão e para sua remessa para Lisboa
carregadu de ferros. Falleceu a 14 ou 15 de Abril de
1649, sendo a noticia de sua morte recebida com a maior
indifferença pela população. Foi sepullado na capella
mór da Sé, e ao serem mais tarde transportados seus
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ossos para Lisboa no galeüo Sant!} Maria ou Sanla Mar
garirla, naufragou este na allura dos Açores.

8.° D. Alvaro Soares de Caslro eleito por D. João IV
mas não coufirmado pOI' causa dos resullados da revo
lução de 1640.

Occupava a cadeira de S. Pedro Urbano VIII. Falleceu
em Lisboa. Não obstante é contado como 80 Bispo do
Brazil.

9. ° D. Eslcvâo dos anlos eleito por AlTonso VI ou an
tes por seu irmào D. Pedro, depois rei D. Pedro II, quan
do regente, e no ponlificado de Clemente X. Chegou a
Bahia a 13 de Abril de 1672, occupou, porém, a cadeira
episcopal por um mez e 21 dias, porque a 6 de Julho
falleceu e foi ~epullado na capella-mór da Sé.

10. o D. Conslantino Sampaio apresen lado pelo mesmo
principe ao mesmo papa, nào chegou a tornar posse por
ler fallecido em 1676 a espera das.buiJas de confirma
ção. Foi o ullimo Bispo .

.\RCEBISPOS

Por buIla «Romani Ponlificis pasloralis solicitlldo>l de
Illnocencio Xl, foi elevado o Bispado á cath'egoria de
arcebi pado metropolitano e primaz do Brazil, e as pre
lasias do Rio de Janeiro e Pernambuco á Bispados suf
fraganeos d aquelle, fundando tambem a Sé do Mara
nhão, mas como sufTraganea da de Lisboa. Reinava então
em Portugal o Principe D. Pedro. Os territorios da ca
pitania de S. Vicente e do Bispado de Marianna ficaram
pertencendo ao Bispado do Rio de Janeiro alé 1746 e o
do Rio Grande do S. até 1847, ou antes 1848. (A lei crea
dora é de 1847 e a bulia de 18-18.)

Foi o 10 arcebispo:
1.0 D. Gaspar Barata de Mendonça, eleito por D. Pedro

I e confirmado pela Santa Sé tomou posse por pro
curação a 3 de Junho de 1677.

Nunca veio a Bahia por seu estado valetudinario,
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pelo quc, pouco tempo depois renunciou a milra e fal
leceu na villn de SeLubal a 11 de Dezembro de 168G.

.Pela renuncia de O. Ga~par foi eleito:

2.° D. Frei Joào da Madre de DeLIs que chegou á Bahia
a 20 de Maio de 1683, já. tendo (segundo Mello Morae!;)
assumido o exercicio de seu cargo a 2 de SepLembro
de 1682. Falleceu a 13 de Junho de 1686, sendo sepul
tado na Capella·mÓl" da Sé, Lendo-o sido primeiramenLe
na de N. Senhora das Maravilhas, por esLar a Capella
mór i.mpedida na occasião de seu fallecimcnLo.

3." D. Frei llfarlllel da Resllrreição chegou ú Bahia a 1~

de Maio de 1688. Governou inlerinamenLe o Estado de
pois da morle de MaLhias da Cunha alé a chegada de
Antonio Luiz Gonsalves da Camara Coutinho em 10 de
Oulnbro de 1690. Visitou depois as comarcas meridio
naes do arcebispado e morreu em Belem, perto da Ca
choeira, a 16 de Jan~iro de '1691. Jaz na capella·mór
da Egreja daquelle antigo seminario.

4.° D. João Franco de Oliveira transferido de Angola
para a Bahia sob o pontificado de Jnnocencio XII, che
gou a esla cidade a 5 de Dezembro de 1691. Sobre o dia de
sua chegada ha diversas opiniões, porque o autor das
Dalas Celebres e Abreu e Lima dão-na como Lendo Lido
logar no anno de 1697 e o Roleiro dos Bispados, I1defon·
so Xavier Ferreira, ConsLiLuições primeiras do arce
hispado da Bahia e o manuscripLo do Dr. "rello Moraes
dão a dila chegada a 5 de Dezembro de 1692, data, na
verdade, cerla quanlo ao dia e o mez, mas não quanto
ao anno pois llluna carLa que possue o Archivo Publi
co da 8ahia escripLa nesta cidade a 12 de Julho de 1692
pelo arcebispo ao rei, em que aquclle se queixa do múo
receiJimento que leve por parle do Governador Antonio
LlIiz Gonsalves da Camara Coitinho. diz D. João Franco
o seguinLe:

"De 5 de dezembro passado me acho .... neste areI"
bispado.»
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o manuscripto do Dr. Mello Momes rliz que «desembar
cou em Santo Antonio da Barra, onde esteve o espaço
de tres dias, nos qllaes mandou tomar posse jo arce
bispado pelo Heyd. Leão André de I ., e aos 8 do mesmo
mez fez sua entrada publica e alguns mezes depois na
capilanea da frota lhe chegou o pallio, que Ih'o lançou
IPor ter fallecido o Deão, que vinha nomeado para Ih'o
lançar) o thesoureiro-mÓl' da Sé João Passos da Silva,
ao. 29 de Junho de 1693, dia dos Santos Apostolos São
Pedro e ão Paulo presente um grande concurso de
povo, nobreza, religiosos, etc. que autorisaram o acto
e fizeram o dia mais solemnell.

Este arcebispo o foi por pouco tempo, e ainda assim
visitou algumas freguezias nem s6 do liltoral, como até
do Rio de S. Francisco e administrou o chrisma a 4U.000
pessoas. A 28 de Agosto de 1700 embarcou para Lisboa,
de onde ia tomar conta do bispado de Miranda, para o
qual, a eu pedido, foi transferido, dando com isto
prova de seu desapego de vaidades mundanas, com
deixar de ser metropolitano e primaz para ir ser simples
bispo sullragalleo. Falleceu em COlldeixas, logar de
seu nascimento, em Agosto de 1715.

5.0 D. Sebastião Monleiro da ride chegou á Bahia a 22
de Março de 1702, ou 2J de M~io segundo Jaboatào e
tomou pessoalmente po se a 22 de Maio.

Publicou em 21 de Junho de 1707 as constituições <.lu
arcebispado, depois de acceitas e a pprovada pelo sy
nodo diocesano por elle convocado e celebrado a 12
daquelle mez, o prilU~iro que se reuniu no Brazil a
que a 'sisLiram o Bispo de Angola O. Luiz Simões 13ran
dào e o Governador Luiz Cesar de -Menezes. Creou 20
egreja parochiaes, edificou a de S. Pedro Novo e a
casa da re iclencia dos arcebispos; substltllill no gover
no civil do E~ta<.lD o Conde de Vimieiro, fallecido a 13
de Outubro rle 1719 e I'alleccll a 7 de Seplembl'o de
1722, com 7U Hnno' e 5 mezes de cdade, tendo governa-



do a diocese 20 annos, 5 mezes e 19 dias. Foi sepulLarlo
na capella-mór da Sé, e seu epi!aphio diz: Obdormivit
iu Domiuo 7 Sep. anni MDCCXXU.

6.° D. Llliz Alvares de Figlleiredo eleilo em 1725 para
arcpbispo, chegou neste mesmo ::lnno e tomou posse a
17 de Septembro. Dez annos depois, 1735, falleceu a 27
de Agosto, com 65 annos de cdade e 10 de arehiepisco
pado, sendo sepultado na capelIa de S. José da Sé, como
pedira em seu testamento.

7.° D. Frei José Fialho. Depois de ter por 13 annos
regido o bispado de Pernambuco, para o qual tinha sido
apresentado por D. João V e confirmado por Benedi
eto XIII a 20 de Fevereiro de 1725, foi removido para o
arcebispado da Sahia a 26 de Julho de 1738, chegando
no anno seguinte de 1739 a 2 de Fevereiro. D'aqui foi
removido para o Bispado de Guarda e falleceu em
Lisboa a 18 de Março de 1741.

8.0 D. José Botelho de Maltos. Chegou á Sahia a 3 de
Maio de 1741. Foi sob seu governo que teve logar a
exLinc.çào dos JesuiLas. Exerceu ;:\s funcções de Governa
dor Civil em substituição ao Conde de Attouguia, que se
retil'Ou para Lisboa a 7 de Agosto de 1755. A 7 de Ja
neiro de 1760 entregou o governo ela diocese ao corpo
capitular e retirou-se para a freguczia de N. Senhol'a
da Penha ele França de Itapagipe, onde falleceu a 22 de
Novembro de 1767 na residcncia quc para si alli edifi
cara. Jaz na capella-mór daquella matriz. O manuseripto
do Dr. MelloMoraes diz tambem que fallecera a 22 deNo
vemhro de 1767, mas que se retirara do governo do ar
cebispado em Novembro de 1759.

9.° D. Frei Manuel de Santa [gnez. Eis o qne a scu res
peito diz o citado manuscriplo: «1770.-No dia 7 de ,Ta
nciro de 1760, recebeu o Revd. cabido a carla regia de
4 de Novembro de 1759 por mão do Desemhargador Ou
vidor Geral do Civel, na qual S. M. participava estai'
acceita a demissão do Exm. Sr. D. José Botelho de
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reUrando-se o dilo prelado para o silio da Penha como
ja ficou dilo. Em 29 de julho de 1762, em virlude da
ordem c inllmação de S. M. de 20 de Abril de 1761, a
qual foi enlregue ao Revd. cabiuo pelo Exm. Sr. Bispo
de Angola, D. Manuel de Sanla Ignez, eleito arcebispo
da Baltia, na manhã do uia imruediato ao de sua chegada,
e no Convenlo dos Religiosos Carmelitas descalços por
uma Resolução Capitular, lhe enlregaram dois Conegos o
governo e comlllllnicararu as graças para começar a go
vernar corno Vigario Capitular emquanlo se não expe··
dissem as leUras aposlolicas. No dia 1.. de Dezemhro
de 1770 o mesmo prelado lomou pos e, na Sé, desle
Arcebispado em vigor das ditas lellms apostolicas, por
seu procurador, o Rvdm. Dr. Yigario Geral Gonçalo de
Sousa Falcão, c falleceu a 2D de Junho ue 1771 sendo se 
pullado na egreja de Saula Thereza. Por faUecimeulo
do larquez do Lavradio, o velllo, Jovernou junlo com
o Chanceller José de Carvalho de Andrade e o Coronel
Gonçalo Xavier de Barro' Alvim, -* annos e 4 mezes. De
pois da retirada do Conde de Azambuja para q Hio de
Janeiro, governou só, por O. H. alé a chegada do Mar
quez do Lavradio, o moço, 5 mezes e lD dias.

10. 0 D. Joaqllim Borges de figlleú·oa. Nomeado a 3 de
Abril de 1772. Era Bispo de Marianna, e a seu respeito
diz ainda o cilado manuscriplo o seguinle:

«Logo depois de recebidas as lellras de sua confirma
ção, se lransferiu para a Bahia e l01110U posse do Arce
bispado, obrigando os regulares a irem com cruz alçada
ao sen desembarque e acompanharem-no alé a ~é.»

Não nos diz, porém, o dilo manuscriplo cm que dia
islo se deu. O Visconde de Porlo Seguro é que o dá
como aconlecido em Dezembro de 1773 e Ignacio
Aecioli, o Holeiro dos Bispados e o Conego Ildefonso em
fius de Oulubro.

i\lai - larde rcnunci0u o cargo não estando lambeU! a
20



este respeito accordes os diO'erentes autores. Ildefonso,
Accioli e o Roteiro asseveram que a renuncia foi em 1780
e Abreu e Lima que o Arcebispo occupara sua cadeira
até 1778. O manuscripto, porém, ainda diz mais: «Foi
Doutor em leis, primeiro Bispo de Marianna (aliás se
gundo pois que o primeiro foi D. Fr. Manuel da Cruz),
governou o secular jnnto caIU o Chanceller Miguel Ser
rào Diniz e Q CoroDEI Manuel Xavier Ala, durante 5
annos e 5 dias pela rb~irada do Conde de Povolide. No
anno de 1777 enviou para Portugal a sua demissào, posto
que continuasse a governar até que, constando ao Rvd.
Cabido que, em consequencia de sua renuncia, tinha
sido eleito outro Arcebispo, deu a Sé por vaga e pro
cedeu a eleição do Vigario Capitular, achando-se ainda
o dilo prelado nesta cidade, donde resulLOu recorrer
elIe para o Tribul~al da Corua como se fUra deposto,
do qual não obteve pro"imento e se viu na posição de se
recolher para a Côrte, fallecendo a 25 de Septembro de
1788 na edade de 74 annos, '" mezes e 18 dias, sendo
sepultado na egreja de assa Senhora do Carmo.»

11. 0 D. FI'. Antonio de S. José. Havia 10 annos que
regia, como 6.° Bispo a diocese do ;\laranl1ão, quando.
por ter sustentado um ponto capital da immunidade da
egrcja, foi chamado a curte, para onde se elllbarcou a
14 de Fevereiro de 1767, sendo em Lisboa mandado
recolher-se ao Convento de sua ordem em Leiria.

Fallecido D. José I, transferiu-o a Rainha D. Maria
para a Bal1ia, levantaudo-o do desagrado em que incor
rera e de seu longo ostracismo. Segundo o já citado
manuscripto, foi nomeado a 2 de Maio e confirmado a 20
de Julho de 1778. Não podendo, porém, por seus acha
ques, vir lomar posse ele seu novo cargo, ficou em
Lisboa no Convento de l lossa Senhora da Graça, onde
falleceu a 3 de Agosto de 1779. Todavia é considerado
como o 11.° Arcebispo da l3ahia.

12. 0 D. Fr. Antonio Correia. EleiLo a 16 de Agosto de
1779. Depois de, a 9 de Abril de 1711U, ser sagrado na



egreja do Convcnlo ele sua ordem (Santo Agostinho),
partiu e chegou!a Bahia a 24 de Dezembro de 1781. Pela
ausencia do Governador Marquez de Valença em 1783 e
pela de O. Fernando José de Portugal em 1801, exerceu
o cargo de Governador. Fallcceu, segundo diz seu epi
taphio na c<lpella-mór da é, a 12 de Julho de 1802, «ha
vendo escolhido scu jazigo na Calhedral junto ao altar no
Senhor Sanlo Christo, onde estú collocado o Santissimo
Coração dc Jesus, de quem era muito devoto.»

13.0 D. FI'. José dr. Sanla Escholaslica. Apresentado
a 25 dc Outubro de 180:3 e p.econisado em Roma a 28 de
março de 180-1, tomou posse por procuração a 12 de
Junho do scguinte anno, chcgando a Bahia a 11 de Julho
de i 05. Aqui recolheu-se ao ;-'Iosleiro de sua ordem
(S. Bento) donde, DO dia scguinte, 12, mandou tomar
posse por seu procurador o R"um. Dcão Manuel de
Almeida Maciel, e no dia 17 fez sua entrada COlO as cos
tumadas cerimonias e maior pompa. Govcrnou no sccu
lar com o Cllanceller Antonio LUlz Pereira da Cunha e
Tencntc· Gencml João Baplista \ ieira Godinho pelo fal
lecimenlo do Condc da Ponlc, durante 1 anno e 4 mezes.
Falleccu a 3 de Janciro dc 1814. sendo sepultado na
capella de S. José do l\1:oslciro dc S. Bento.

14. 0 D. FI'. Francisco de S. Dama::o de Abreu 1'icil'a.
1 omcado a 13 de Maio de 18U go, ernador e "igario Ca
pitular do Arccbi pado pelo Bispo de S. Paulo D. Ma·
theus de Abrcu Pereira. que cra o sulTralTaneo mais
antigo, por não tcr o referido capitulo feito no prazo
convcnicnle a dita nomeação. D. FI'. Francisco era
cntão Bispo de Malaca. Ignom-se se foi depois provido
no cargo de Arccbispo, ou se regcu a diocese sempre
como Govcrnador e Vigario Capitular. Sabe-sc que, para
execução dcste ultimo cargo, chegou a Bahia a 19 de Se
ptcmbro de 181·1, fundou o semiuario na c:::sa para esle
fim deixada pelo Conego José Tellcs de i\lcnezes, thesou
feiro-mór da Sé, e fallccell a 18 de No,rembro de 1816
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sendo sepultado na egreja Cathedral. E' pelos cllronistas
contado como o 14. 0 Arccbispo.

15.o D. Jodo Uan:oni, da congregação do Oratori o.
Renunciou o cargo, allegando a sua avançada cdatle e
achaques babiluaes. Como se désse esta renuncia em
1818, quando a 13 de Maio foi apresentado, apresentou-se
no mesmo aUllo para a Se vaga

16.0 D. FI'. \'icente da Soledude Castro. Continnado
pelo papa Pio VII e proclamado Arcebispo eLl~ cousis
torio secreto de 28 de Agosto de 1 20. Tomou posse por
procuração lIIas nunca veio a sua diocese. Deixou-se
ficar em Lisboa como membro das Curtes e alli falleceu.
Durante todo este tempo ficou a diocese seudo governada
pelo Vigario Capitular.

17' D. Romualdo Antonio de Seixas. Apresentado a 26
de Ontubro de 1826, confirmado por Leão XU a 20 de
Maio de 1827, e sagrado no Rio de Janeiro a 28 de Ou
tubro do dito anno, Conde e depoi3 Marquez de Santa
Cruz, eleito Deputado a Assembléa Geral em 1826 e 18<11
e Ministro do Imperio em lfl38, cargo que mi.o acceilou;
tomou posse a 31 de Janeiro cle 1828 por seu procura
dor o Conego José Cardoso de Mello fazendo a sua
entrada a 26 de Noyembro do mesmo anno.

Tenho administrado com geral applauso a sua diocese
por mais de 32 anuas, conciliando a afI'eição e estima de
SU:.lS ovelhas com o respeito as altas funcçães que exercia,
falleceu na Penha ás 11 horas da manhã de 29 de De
zembro de 1860, sendo sepultado na Cathedral a porta
da capella do Sacramento.

18. 0 D. Manuel Joaquim da Silveira, até então Bispo
do Mar:::'~1.hão, foi por eleiç'ão imperial de;) de Janeiro
de 1861 transferido para a llahia, sendo preconisado em
Roma no cousistorio celebrado a 19 de Março d'aquelle
anno. (As Bullas de sua confirmação tcm a data de 23
d'aquelle mez.)

Chegando a Bahia a 27 de Junho, recebeu o palHa do
então Bispo do Pará, D. Antonio de ;\1aeedo Costa a 29
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do mcsmo mc7., tomando posse do mesmo cargo em 1°
Julho do corrente anno de 1861 por seu procurador o
Deão ~figuel Antonio Ferreira.

Em 1864 foi nomeado Vice-Capellão para que pudesse
funccionar, como ministl'O, no casamento das Princezas
D. Leopoldina e D. Izahel, a 15 de Outubro e 15 de De
zembro c\'esse anno, para o que foi chamado á côrte. Foi
nomeado Conde de S. Salvador. Falleceu aos 67 annos,
2 mezes e 12 dias de edade, ás 11 horas da noite de 'J3
de Junho de 1874 e foi sepultado na Calhedral.

19. 0 D. Joaquim Gónsalves de .t1:evedo, 3° Bispo de
Goyaz, foi por decreto de H de ~1aio de 1876, nomeado
Arcebispo da Bahia, preconisado no consistorio de 19
de Dezembro do mesmo anno. Das mãos do Bispo do
Rio de Janeiro receben I) pallio na Egreja do Castello a
29 de Abril de 1877, tomou posse de sua diocese a 7 de
Maio, chegando a 14 á Bahia. onde no mesmo dia assu
miu a administração, e falleceu em Ilaparica a 6 de No
vembro de 1879, sendo enterrado na capital.

20.u D. Lui: Antonio dos Santos, 1° Bispo do Ceará,
nomeado por decreto de 15 de Novembro de 1879 Arce
bispo, preconisado em Roma a 13 de Maio de 1881
tomou posse por seu procurador Monsenhor Manuel dos
Santos Pereira em 20 de Outnbro do mesmo anno,
entrou a governar pessoalmente no Iode Septembro de
1882, resignou a mitra em 29 de Julho de 1890 e falleceu
no palacio archlepiscopal da cidade em 11 de Março de
1891, sendo sepuILado em frente da capella do Sanlis
simo Sacramento da Egreja Cathedral.

21.° D. Antonio de Macedo Costa, 10.° Bispo do Pará,
foi preconisado em Roma a 26 de Junho de 1890. Rece·
beu o pallio em S. Paulo a 31 de Agosto li esse anno
por seu prl)curador e coadjutor da diocese, Bispo titular
de Eucarpia, Monsenhor Manuel dos Santos Pereira,
então vigario capitular em 18 de Septembro de 1890. Fal·
leceu, sem ter pessoalmente iuiciado o governo de sua
diocese, em 13arbacena (Estado de Minas), em 21 de Março



[{io

de 1891. Seu corpo foi trazido para a 13ahia e sepultado
em Abril na egreja cathedral em frente a capella do
SS. Sacramento.

Viação

Apezar de já terem decorrido 3! allllOS desde que na
Bahia se deu principio á coustrucção lIa primeira estrada
de ferro que se fez no Estado, uma das que tamhem se
fizeram no Brazil, comtudo pouco adiantamento tem
lido taes emprezas, devido isto quasi que exclusivamente
á antiga centralisação politica, que fazia depender 110
poder central a approvação e concessão de emprezas
desta ordem.

Pouco mais de mil kilometros de estradas de feiro
possue o Estado, distribuidos por diversas linhas con
struidas pelo governo cenlral dil1'erentes compauhias e
pelo Estado.

A Ballia anel 8. Francisco Railwa!J Company principiou
seus trabalhos de con lmcção no anilo de 1858 e acabou-os
em 1863, abr'ndo ao trafego uma tinlul de 123 kiJo·
melros, 500 m. de extensão, que principia na cidade da
Bahia (Calçada 110 BomHm) 5 metros acima do nivel do
mar e, gradualmente subindo, altinge a cidade de Ala
goinhas a 136 m. de altitude.

Esta companhia mais tarde constnliu um ramal de
83 kilomelros, principianlIo as obras a 14 de Junho
de 1884, e construindo uma linha que de Alagoinhas
"ae ao arraial do Timbó, donlIe pretende prolongai-a até
a capital e outras cidades de Sergipe uma oulra compa
nhia recentemente ol'ganisada.

A companhia Trall1roael de Na::arcllt abriu a 7 de Se
ptembro de 1881, ao lrafico os primeiros kilomell'os de
suu entrada, da cirlade de azarelb á de Sa;llo Anlonio
de Jesus n'um exteusào de 3!kilom. e em Junho do allno
proximo passado uma 2.' secção da ultima cidade ú de
Amorgosa, 65 kilom.



E' uma estrada de grande futnro, sendo apenas de la
ment:;r que, em vez de parlir 4 leguas mais abaixo, da
villa de Jaguaripe, onde as condições topographicas
são muito favoraveis, pela vaslidão e bondade de seus
dous portos, livesse a companhia dado principio á sua
estrada na cidade de l azaretb, onde faltam todas estas
vantagens.

Durante os annos do deceunio de 1870-80 construiu a
Brasilian Ceniral Bahia RaillUa!l Company uma linha
principal, que parlindo da cidade de S. Felix do Para
Jl1aSSÚ, acaba por ora de um lado em Machado Poriella
a 244 kil. daquella cidade, e de outro em Bandeira de
!J1ello, 254 kiJ. da dita primeira eslação. A 23 de Dezem
bro de 1881 abriu-se a sua primeira secção, de S. Felix
a Tapera (84 kil.). Um ramal da cidade da Cachoeira á
da Feira, de 45 kil. de extensão, já se .achava concluido e
foi entregue ao trafego a ::l de Dezembro de 1876, quando
'e principiou a construcção da linha principal.

Este ramal vae ser agora prolongado até a estação de
Ollriçangas da estrada de ferro do prolongamento, fican
do assim ligados os valles de S. Francisco e do Para
guassú.

Está nos projecto da companhia prolongar a linha
lu) para o S. até a cidade de C::.elité; 2u) construir um
ramal, que servindo aos l1ucleos coloniaes que se pre
tende crear nas maltas do Orobó, termine no Mundo
1 ovo ou Baixa Grande' 3u) estabelecer na estação ter
minal uma agencia por conta da estrada que e incum
ba de receber e entregar as cargas do sel'tão, pagando
os fretes e contratando as tropas, tendo para isso a com
panhia em deposito quantias dos interessados sem onus
de natureza alguma para elles; 40) crear nas estações in
termediaria~ que o exigirem, agencias egm:es á da ter
minal, ou quando forem de pequena importancia, ad
dicionar esse serviço ás altribuições do respectivo
agente; 5 ') organisar um serviço por barcas a ,apor
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entre a Capital e S. Felix pela companhia da estrada de
ferro, cle modo a ficar a Cenlral Bahia Rnifwn!J com a
sua estação principal na Capital.

Alem destes planos de conslrucção de ramaes, preteu
de a Companhia a de um, que vá da Tapera a Tartaruga
e de outro, que parta de S. Felix e acabe em Marago
gipe, donde pretende el\a fazer partir a linha de vapo
res para a Capital.

O Estado possue 5,000 acções desta estrada na impor
tancia de 1,OOO:000~OOO, as quaes [oram inscriptas na an

tiga empreza Paraguassú. Destas 5000 acções, apenas
3 000, que correspondem ús entradas realisadas da nova
Companhia, gosam da garantia de juros por ter enten
dido a Companhia que as outras 2,000, correspondentes ú

entradas eITectuadas na antiga Paraguassú, na importan
cia de 400:000,s000, não estão comprehendidas na dispo
siço do ArL. 2° do Decreto n. 6637 de 31 de Junho de
1877, que manrlou pagar osjuros sobre as quantias que
fossem recolhidas a estabelecimento bancario. A lei de
orçamento vigente, no seu artigo 6° § 3°, autorisa o Go
verno a entender-se com o governo da União no sentido
de obter as mesmas vantagens para as 2,000 acções exclui
das da garantia.

A ponte que liga a linha principal ao ramal da Feira,
entre Cachoeira e S. Felix, uma das mais importantes
obras de sua especie no Brazil, foi inaugurada a 7 de .lu·
lho de 1885.

Por cou ta do Governo Geral foi construida a linha do
Prolongamenlo da eslrada de jerro da Bahia, que par
tindo da cidade d(\ Alagoinha vae actualmente á cidade
do Bomfim, n'uma distancia de 322 kilollletros, ficando
a realisar-se em mnito breve tempo a chegada de seus
trilhos tI cidade de Joazeiro.

Esta chegada será muito auspiciosa pela comlDunica
ção, que então ficará feita, de todo o valle do S. Fran·
CISCO a Bahia de lodos os Santo s.
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A esl: ada de {erro -B~hia ~1inas parte da cidade de
Car;l\'ellas e pára por emquanto na cstação «Aymorés",
n:1 frontcira de Minas, ú 142 kilometros ele CaravelIas.

O pro-;pCI'O futuro desta cstrada depcnde de sco prolon
gamcnto pelo r . do Estado de Minas. Estava nos pro
jeclo-; d;1 companhia fazel·o até Theophilo Otton;, na
exten:..:io de 235 kilomelros com garantia de juros do
Eslado de Minas ten lo tambem sido concedida pelo go
verno da monarchia a garantia de juros para mais 150
kilometros a O. de Theophilo Ottoni até S. Joào Baplis
ta, dC\'Cllllo mais tarde conlinuar a linha até o rio S.
Frnncisco.

Tendo o governo da então provincia da l3ahia se obri
gado por contraclo, em virlude da Lei n. U 19-16 de 28 de
Agosto de 1879, a pagar a subvenção de 9:00:J$ODO por
kilometro do trecho desta estrada, conslruido no terri
torio da Rahia, despendeo o Thezouro a enorme somma
ele 1,321:170~noo, sob condicção de, findo o privilegio de
50 annos, passar a cstl"a(la a ser propriedade do Estado,
ou reslilllÍr a companhia, em qllalquer tempo, as quan
tias pagas e )'especti vos juros de 6 O/O. Havendo a compa
nhin dcclarado no seo relalorio de 18 9 que se obrigava
n pngar a imporlancia desembolsaria e seosjuros, acha-se o
go\'erno :lulorisado pelo ~ 2° do Arl 6" da Lei do Orça·
menta vigenle a receher dn mesma companllÍa a referi
da importancia e seus juros.

A. estrada de {erro de S. :imaro é empreza do Estado.
A linha parte da cidade de S. Amaro e se estende por
36200 metros até o arraial do Jacú, na freguezia de 130m
Jardim.

Serve a lavoura de assucar elas difIerentes freguezias
que atrnvessa, assim como à fnbrica central do 130m Jar
dim.

Com o prololl~amellto, n que se estú procedendo, para
Alngoinlws, ganhará muHo a linha pela communica<;~ão .
direcla que enl::\o se estnbelecer:l entre o "alie do S. Fran
cisco e a Bahia de todos os Santo .

21



Sua conslrucçuo rei ::lutorisada pela Lei provincial
n° 1812 de 11 de Julho de 1878. Foi inaugurada a 23 de

I

Dezembro de 1883, com as estações de S. Amaro, Pilar
Traripe, Jacuipe, Terra No\'a c Jacú. Durante o anno ele
1891 transportou 18208 passageiros; a receita foi de
68:319$180 e a despeza de 99:458Jl610 réis.

Accendendo-se com o estàbelecimento da republica,
o espirita de emprezas, foram feitas pelo governo do Es
lado algumas conces:;ões para construcção de estradas
de ferro ás seguintes possoas:

(1) á Fortunato, Pinho, Avellar & C. por despacho de
18 de Abril de 1890, para urna esLrada de ferro do rio
AraLuhype á povoação do Jiquié.

(2) á Companhia Tram-road de Nazareth, por acLo ele
16 de Outubro de 1890, para prolongar sua linha de Areia
até Conquista.

(3) á mesma, por acLo de 27 ele Outubro do dilo anno,
para uma linha ferrea da estação de Nazareth, pela mar
gem do rio Jaguaripe, até o ponto que ofTerecer mais
facilidade á navegação;

(4) ao Dr. Francisco Teixeira de Magalhães, por acLo
de 28 de Outubro de lE190, para uma estrada de ferro do
rio Pardo ao pôrLo de SanLa Cruz;

(5) á Luiz Gomes Pereira, por acLo de 29 de Outubro
de 1890, para uma estrada de ferro da serra de lliuba á
cidade de Jacobina.

(6) ao Engenheiro Luiz AnLonio de Souza Bahiana, por
acto de 31 de Outubro de 1890, para uma estrada de l'er
1'0 do Ramal do Timbó ao rio Real;

(7) aJohn Cameron Grant, Franck George Willi3111' Oll

e João José da Cruz Camarão, por acLo de 31 de Ou
tubro de 1890, para llma estrada rle ferro <1e Camamú (lU

M:lrahú ao rio S. Francisco.
(8) ao Barão de Saramenha e engenheiro ModesLo de

Faria Belio, por acto de 22 de Dezembro de 189U, p., ra
uma estrada de ferro, em prolongamento á de MLnLl'~ Cla-
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ros, S. Sebastião do Salto Grande; no Estado de Mi
nas, até Porto Seguro neste Estado;

(9) Ú Leopoldo José da Silva por acto de 27 de Dezem
hro de 1890, para uma estrada de ferro da Pojuca á Bar
ra do Hio Grande;

(10) ao Dr. David Otloni, por acto de 31 de Dezembro
de 1890, para uma estrada de ferro de Cannavieiras ús
divisas de Minas;

(11) ao engenheiro Luiz Thomaz da Cunha Navarro de
Andrade, por acto de 9 de Março de 1891, para urna es
trada de ferro de Alagoinhas ao Rio S. Francisco;

(12) ú Alfredo Botelho Benjamin e José Ferreira Car
doso, por acto de 24 de Abril para um ramal da est2ção
Bandeira de ;\lello à villa de Andarahy'

(13) aa tenente-coronel José Nunes Alfonso Brilto, por
acLo de 8 de Junho de 1891, para uma esLrada de ferro
da Lagoa Rcdonda á povoação do Palame;

(1-1) ao Dr. Antonio VicLorio de Araujo Falcão e Agra
rio Barbosa de Can'alho, por acLo de 15 de Junho de
1891, para uma estrada de ferro do termino da central
ao Estado de Goyaz;

15) aos coroneis Mauricio José de Souza Dantas e
"Iarcos Leão Velloso, por acto de 20 de Junho de 1891,
para uma estn:da de ferro de Entre-Rios ao arraial da
Manga;

16) a João José Vaz, Americo de Freitas, Pedro Jayme
David e Joaquim dos Santos Correia, por acto de 1° de
Julho de 1891, para uma estrada de ferro do arraial de
Passé á cidade de Santo Amaro, e, finalmente,

17) ao engenheirv Francisco de Salles Torres Homem,
por acto de 11 de .laneiro de 1891, para uma estrada de
ferro de Valeuça a Carinhanha.

Naveo'ação e movimento do porto da Capital

A navegação Jluvial e oceanica tem estado em pleno
desenvolvi men Lo,
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Na Capital tem sua séde a
10) Companhia Bahiana de Navegação a Vapor, fundada

em 1858. Elia en·eetoa 3 viagens por semana para Cacho
eira, 3 para Nazareth, 3 par::l Santo Amaro (nas terças
feiras, quintas e sabbados), 1 nas sextas-feiras para
Valença e diariamente uma para Ilaparica. Na linha de
Cachoeira tocam os vapores em Maragogipe e em outros
pontos, mesmo no mar, durante a viagem entre os
pontos extremos da linha. Na linha de Santo Amaro
tocam ·em Bom Jesus, Villa de S. Francisco e S. Bento
das L3ges, onde se acha o Instituto Agricola. Na linha de
1 azareth tocam em Aldeia, Jaguaripe e Ilaparica. a de
Valença, finalmente, toeam em Taperoá e Morro de S.
Paulo.

Para esta navegação interna pos~ue actualmente a
compunhia 6 vaport:s (S. Francisco, de 120 toneladas;
Valença, de 120; Boa- Viagem, de 90; Na:arel/z de 90 j

S l1nlonio, de 90· e llaparica, de 90) os q'-.aes durante o
anno de 1891 transportaram para Cachoeira 53,568 passa
geiros, para S. Amaro 35,788, para Kazareth 25,776, para
Valença 4,788 e para Ilaparica 46,776, incluidos nestes
numeras os de ré e proa e intermediarias.

Além desta navegação interna, tem a companhia ainda
a seu cargo a externa ou costeira, que para o r arte se
estende até Pernambuco, e para o Sul até S. José de
Peruhype.

a carreira do Norte tocam os vapores nos portos de
Eslancia, Espirilo Sanlo, S. Chrislovci.o, Aracajú, Villa
Nova, Penedo, Maceió e Pernambuco, realis3ndo 3 via
gens mensaes, nos dias 5, 15 e 25 de cada mez.

Na carreira do Sul são Yisilados os portos de Ilhéos,
Cannavieiras, Belmonle, Sanla Cru:, Porlo Seguro, Prado,
Alcobaça, Ponla d'Areia, Caravellas, Viçosa e S. José,
realisando duas viagens mensaes nos dias 12 e 24.

Para esta navegação possue a companhia lambem 6
vapores: Principe do Grão Pará, com 580 toneladas;
Marque: de Caxias, com 403; Sergipe, com 350; Marinho



l'isconde, com 350; Caravellas, com 350; e S. Felix,
com 200.

2°) O Lloyd Brcdleiro foi autorisado a funcciollar pelos
decrelos 883·1 de 5 de Janeiro de 1883 e 9590 de' 24 de
Abril de 1886, que renovou o contracto celebrado com a
Companhia Brazilcira de Navegação a Vapor, dalado de 24
de Janeiro de 1874 e 857 de 13 de Outubro de 1890, tlue
regularisou o serviço do Lloyd Brazileiro.

Tem conLracLo com o governo para a conducção de
malas do correio. Faz 5 viagens no mez para o porto
da Bahia, sendo 1 exLraordinaria. São paqueLes. A com
panhia Lem sua séde uo Rio de Janeiro e recebe uma
subvenção do governo da União.

Durante o anno de 1891 conduziu o numero de passa
geiros consLante da 3° tabella e 105,5·10 volumes, sendo
53,719 exportados e 51,821 importados.

Entre as linhas de vapol'cs de longo curso que Locam
na llahia menciona"clllos:

1°) Liverpool, Bra:il and River Plale }fail Sleamers.
Esta companhia foi aulorisada a funccionar pelo a iso
de 1° de Fevereiro de 1867, cuncedendo privilegios de
paqnetes. Tem contracto com o governo para conducção
de malas, sem subvenção. Por mez faz 2 viagens
e ás vezes mais, de Liverpool, de AnLuerpia e Londres
1, e ús vezes de Nova-York e Portugal extraordinarias,
regulando 4 ou 5 viagens do Sul para os mesmos
porlos. Os vapores são alguns de carga somente, e
outros paqueLes. A séde da companhia é em Liverpool.
Quanto ao numero de passageiros transportados em 1891,
veja·se a 3" tabella.

2°) The Pacific Steam Navigalioll Company foi autori·
sada a funcciOnar pelo decrelo n. 9984 de 18 de Julho
de 1888. Tem conlracto com o governo da União para
conduzir malas sem receber subvenção. OlLimamente
teln feito duas viageus mensaes do Norte e u ma do Sul.
São esles vapores paquetes, mas tambem recebem
carga. A séde da companhia é em Liverpool. Sobre o
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numero de passageiros transportados em 189l veja-se a
3" tabeUa.

3") Chal'.Qcw·s Réllnis, Compagnie {rcmçaise de naviga_
tion li ll~fJCIII', socic/é unonYlllc (lUee ie eapilai elc 12 ..JOO,OOO
fi's Foi autorisada a I'unccionar pelo decreto n. 591 de 13
de Seplemb,o de 185a e a parlaria n. 72 de 19 do Julho
de 1873. Não tem contracto com o goveruo para cond ucção
cle malas. Dá 4 viagens por mez do Norte e 2 a 4. do Sul,
conforme as necessidades. São vapores construidos para
carga e passageiros de 3' classe. A séde da companhia é
em Paris. r ão recebe subvenção algu ma elo governo da
Uni50. Quanto ao numero cie passageiros transportados
em 1891, veja-se a 3,' tabella. Nesse mesmo anno im
portou 45,518 volumes e exportou 172,452, ou no talai
~20,970.

4 ) O NOl'dclelliseher Lioyd, de I3remen, foi alllol isaclo
a I'unccionar pelo decreto n. 10,195 ele 23 de Fevereiro
de 1889. Não tem contracto com o governo para con
ducção ele malas, nem recebe subvenção. Dá 2 viagens
mensaes para o porto da Bahia. São vapores de carga e
passageiros. A séde da companhia é em BI-emen. Quanto
ao numero de passageiros transportados no allOO de
1891 veja-s" a 3" tabeUa.

5") A companhia J1'Iéssagéries Mf1l'ilimes foi antorisa<la
a fnnccionar pelo aviso de 11 de Maio de 1860 e orde.n
de 9 de Agosto de 1861, que regularisou o decreto
n. '19:55 de -1 de Março de 1872. Conduz as malas postaes
por virtude da convenção postal. Dá 2 viagens mensaes,
sendo uma do Norte, sahilldo de BordeJPx em 20 de
cada mez. com escala por Lisboa, Dakar, Pernambuco,
Ba hia, Rio de Janeiro, Moutevidéo e Bueuos-Ayres e
outra, vollando do Sul pelos mesmos ·portos. São pa
quetes, recebendo, tod~via, carga. A séde da companhia
é em Pari, sendo a agencia geral em Borde:llIx. Nã
tem subvenção elo governo da União. Durante o anilO
de 1391 transportou 1113 passageiros, sendo 403 desem
b:!.rcildos e 710 embarcados. No mesmo periocio tr:lns-
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portaram estes vapores ·J-I-,nO volumes, dos quaes
31, ·H)9 desemvareados e 12,931 embarcados.

G) A Unileà Slales and Bradl Mail Sleamship Compal1!J
foi autorisada a funecionar pelo decreto n. 9799 de 5
de Novembro de 1887; tem contracto corn o governo
para a conducção de malas do correio, recebendo a
subvenção de 19J:OOOpOOJ annuaes. Faz 2 viagens do

orle e 2 do Sul por mez. São paqueles, apesar de rece
verem carga. A séde da Companhia é em Nova-York.
Quanto ao numero dos passageiros que transportaram
durante o anno de 189l, veja-se a 3" t;.;.bella.

7.0) r1 [JambLlrg-Súdamerilcanische Dampfschilfahrls.
Geselischafl foi autori ada a funccionar pela portaria do
ministerio da fazenda de 15 de Outubro de 1869, conce
dendo privilegio de paquetes. Tem contracto com o
governo para conduzir malas, celebrado com a agencia
no Rio de Janeiro, dá qualro viagens no mez de ida c
quatro de volta, alem de viagens exlraordinarias.

ão paquetes, conduzindo porem, tambem carga.
Não tem subvenção. A séde é em Hamburgo: Quanto ao
numero de passageiros transportados no anno de 1891
yeja-se a 3" tabeILa.

S") O Lloyd AlIslriaco tem contrado postal celebrado
com a agencia no Rio. Dá seis viagens de ida somente
caela anilo. Os vapores conduzem carga e mala. A séde
da companhia é em Trieste. Não tem subvenção do go
yerno da União. Quanto ao numero de passageiros tran
sportados no anno de 1891 veja-se LI ::la tabclla.

9.°) A Royal Mail Sleum Packel Compllny tem contracto
com o governo para a conducção de malas. e não .
subvencionada.

Seus vapores lião nuas viagens por mez do N. e do S.
São paqnetes e trazem carga.

A séde da companhia é em Londres.
Alem destas, ha mais as seguintes companhias, que

enviam regular aLI irregularmente seus vapores ao porto
da Bahia:
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1.0 Companhia Pcrmlmbucana de Navegação a Vapor.
2. ° Companhia Fdgorifera e Pastoril Brazileira.
3." acional de Navegação Cosleira.
"1." De Navegação Carioca.
5.' De PaqueLes Brazil Oriental.
6.° De Navegação Espiritc; Santen!>e.
7." Deulsche DampfscliffTahe:·ts - Gesellschafl - I-Iansa,

Bremen.
8.° Linha Benchimol e Sobrinho.
9." La Veloce avigazione Italiana a Vapore.
10. Navigazione Ilalo-Braziliana de Genova.
11. AusLdan· Hungr..rían.
12. SociéLé Générale de transporLs Marilimes :í Vapeur

MarseilIe.
13. Mala Real Porlugueza.
No anno de 1891 entraram no porLo da Bahia 730 na

vios de longo curso, dos quaes 577 movidos a vapor, a
saber: 568 vapores de linhas regulares e irregulares, 5
encouraçados, Ulll cruzador uma fragala e duas torpe
deiras, e 153 navios a vela, com as seguinte!: armações:

Barcas 77
Lugares . 29
PaLachos. 29
Brigues . 7
Galeras .
Cahiques.
Hiates
Escunas

Eram:
Inglezes
AlIemães
Francezes
Norue«uezcs
Americanos
Belgas
Austriacos
Italianos.
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PorLuguezes. 10

Brazileiros . ()

Dinamarquezes. 6
Hollandezes. 3
Suecos 2
Hespanhóes. 2

Chileno
Argentinos 2 730

ProcedenLc de

i SanLos pelo Rio de Ja-
neiro l·H

Ruenos-Ayres e escala 71

Liverpool e escala 43
CardiII 40
Nova-York e escala. 26
Valparaizo e escala. 21
Bremen e escala. 19
Nova-York directa-

mente. 18
Pelo tas directamente 18
Porto Alegre e escala. 16
Rosario de Santa Fé e

escala . 16

Liverpool directa·
mente. 15

Antuerpia e escala. 15
S. John (Terra Nova) 13
Bordeaux e escala. 12

Trieste e escala. 12
Rio de Janeiro dire-

ctamente 11
Montevideu . 10
New Port 7

Genova e escala 7

Hamburgo direcLa-
mente. 5

22



Glasgow. 5
Swansca . 4
BalLimore. -l
Antuerpia. 3
Plliladelphia. 3
1 ew Caslle 3

Pernambuco. 3
Londres 3
Porto. 3
Hull 2
Portos do Chile. 2
Fiume e escala. 2
Figueira . 2
1arseille e escala 2

Qllebec . 1
Lisboa e escala . 1
Genova directamente. 1
Nova Caledonia 1
Islandia 1
Nantes. 1
Kiel. . 1
Iqllique 1
Congo e Lagos. 1
Brunswick . 1
Figueira e Porto. 1
Falmouth por Tenerife 1
Campana. 1
Fernandina . 1
Londres e escála 1
California. 1
Lagos. 1
Santos. . 1
Paranaguá 1
10ntreal . 1

Sidney. . 1
Tacahuama 1 730

Seus carregamentos conslavam de:



Varios generos .. 568
Carvão mineral. 52
Varias mercadorias 48
Carne de xarque . 15
Em lastro de pedra ou

areia 14
Bacalháo. 13
Material de guerra 7
Arribados com agua

aberta . 6
Madeiras. 2
Salitre. 1
Vinhos 1
Machinismo . 1
Ferro. 1
Gorduras. 1 730

Durante o mesmo anilo de 1891 sahiram 718 navios
de longo curso, dos quaes 572 eram movidos a vapor,
gendo 563 vapores de linhas regulares e irregulares,
5 encouraçados, 2 torpedeiras, 1 cruzador e 1 fragata e
146 navios a vela com as seguintes armações:

Barcas. 70
Patachos . 34
Lugares 27
Brigues . 8
Galeras . 4
Cahiques. 2
Hiate . 1 718

D'esles 718 navios 417 sahiram em lastro e 301 carre
gados.

Eram:
Allemães . 98
lnglezes . 79
Francezes 58
Amclricanos . 24
Norueguezes. 16



Belgas
Italianos.
Porluguczes
Auslriaros .
Dinamarquezes.
Brazilei ros

Deslinaram-se a
Hamburgo por Lisboa
New-York e escala
Bremen e escala
Rio da Prala e escala
Soulhampton e escala
Havre e escala.
Liverpool e escala.
Bordeaux e escala.
Marselha e escala.
Londres.
Genova e escala.
Philadelphia.
Lisboa e Porlo.
Antuerpia.
Hampton Rod
Delaware.
Trieste e escala
Boston
Lagos .

9

8
5
2
1
1

63
47
36
27
24
21
21
12
12
9
8
j

5
3
2
2
2
1
1

301

:301

A totalidade de seus carregamentos foi a seguinte:
10 ban'icas pesando 1.000 kilos de assucar branco,

244.888 saecos pesando 17.142.160 kilogrammas de assu
cal' mascavado, 294 fardos com 26.460 kilogrammas de
algodão em rama, 120 pipas de aguardente, 158.327 saccos
com 9.499.620 kilogrammas de café, 83.812 saccos com
5.028.720 kilogrammas de cac.1o, 1.447 rolos e 5.565 mango
tes de fumo em corda, 330.011 fardos com 26.400.880

kilogrammas de fumo em folha, 65 volumes de charutos,
71.468 couros salgados, 141.390 couros seccos, I \'i'olume



130
88
71
50
30
12
8
6
5
4
3
2
2
1 417

de diamanles, 226.681 volumes e 46.949 fardos de pias
sava, 2.051 volumes de coquilho , 198 lóros de madeirRs
diversas, 38.437 lóros de páo-brazil, 9.338 lóros de jaea
raudá, 2.539 volumes ele borracha de mangabeira, 2.31..\
volumes de lapioca, 306 volumes de Licum, 1031 volu
mes de chifres, 8 volumes de aJ'aJ'oba, 895 volumes de
azeile de baleia e 2.648 fardos de pelles de cabra e ou'
Iras animaes.

Dos 417 navios sabidos em laslro, eram:
Inglezes '
Allemãs .
Francezzs
Norueguezes.
Americ3JlOS .
Auslriacos
Belgas
Porluguezes
Brazileiros .
Hollandezes
Ilespanhóes
Suecos
Argentinos
Chileno

Destinaram-se a

Santo pelo Rio de Ja-
neiro , 198

Buenos Ayres e eseala 38
Barbados . 33
Valparaiso e escala 14
Pernambuco 13'
Macáo (Rio-Grande do'

Norte) . 12
Hamburgo por Lisboa 10
Liverpool e escala 7
S. Vicenle 7
S. Thol113Z . fi



Sidney 5
Tybec 4
Mobile 4
S. John (Terra Nova) 3

Nova-"York 3
Balise 3
Jamaica. 3
Rio de Janeiro 3
Mossoró ~

:'Ilexico 2
Pelotas 2
Pensacola 2
Bremen e escala 2
Swansea . :2
Bordcaux e escala 2
Southampton e escala 2
I-lavre por S. Vicenle 2
Trindad3 2
China 1

Aracaj ú por Marahú 1
Walmington 1
Estancia . 1
West Bay 1
Laguna 1
Porto-Alegre 1
Uruba 1
Savanah . 1
Cadix 1
Vigo 1
Congo 1
Mirachimie • 1
Porlo Cabello 1

Commissão te 1e g r a-
phica 1

Maracahibo • 1
Rangoon 1



Royal Roads
Demerara
California
Madagascar .
Galveston
Santos
Lagos
Pará .
Ilha da Madeira
Santa Lucia
Kingslown
Java .
Dundee .
Rosario deSanla Fé

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 417

Em relação a na, egação de cabolagem convem nolar
que duranle o dito anno de 1891 enlraram no porlo da
Bahia 705 cmbarcações nacionaes das quaes 248 eram
movidas a vapor c 457 a vela, com as scguintes ar
mações:

Lanchas . 206
Hiates 186
Barcaças 28
Escunas. 18
Patachos 10
Barcas
Lugares . 4 705

Vieram de
Porlo-Seguro 93
Prado 52
Belmonte 56

Pernambuco e escala 49
Santa Cruz . 46
Manáos e escala 46
Rio de Janeiro dire-

clamenle 45
Ilhéos 44
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Rio deJan~iro e escala 38
Aracajú 25
Alcobaça 25
Una 24
S. José e escala 20
Pelotas 14
Ilapicurú 14
Abbadia . 13
Carahyba 10
Aracaj ú e escala 8
Maceió e escala 8
Porto-Alegre 8
Mogiquiçaba 7
Inhambupe . 7
Commandaiuba 8
Cannavieiras 8
Villa do Conde 7
Estancia . 6
Alcobaça 5
Penedo e escala 2

Sanlo Antonio 2
Rio de Contas 2
Baixio 2
ILaqnena . 2
Santarém 2

Estancia por Abbadia 1
Macáo (Rio-Grande do

Norte) . 1
lIIucury 1
S. Chrislovào 1
Santos pelo Hio de Ja-

neiro 1
Rio-Grande do Sul 1
Caravellas 1 705

Seus carregamentos constavam de varias gencros e
paso ageiros 248. piassava 151. varia mercadoria 11i,
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madeiras diversas inclusive páo brazil, jacarandá e
gonçalo-alves 68, cacáo 22, cacáo e piassava 15, fari nha
de mandioca 14, carne de xarqlle 12, lastro de pedra ou
areia 12, sal 9, assucar 8, café e madeiras 5, cacáo e
madeiras 5, a'SSucar e piassava 4, peixe salgado 3, farinha
e madeira 3, peixe e piassava 2, piassava e côcos 2,
côcos 2, madeira e piassava 1, azeile e piassava 1, café 1;
toLal 705.

O movimenlo de sahidas de cabotagem foi feito por
603 embarcações nacionaes das quaes 229 eram movi
das a vapor e 374 a vela, com as seguintas armações:

BUales. 163
Lanchas 147
Barcaças. 28

Escunas . 15
Patachos . 10
Barcos 8
Lúgares . 3 37·1

Destinaram-se a
Porlo Seguro 79
Pernambuco por es-

cala. 73
BelmonLe. 52
S:l.I1la Cruz ·16
Rio de Jaueiro por es-

cala. 39
Manáos e e cala 38
Prado. 3J
Aracajú . 35
Ilhéos. 27
Alcobaça. 25
S. José e escalas. 22
Rio de Janeiro por es·

calas 17
Ilapicurú. 14
EsL:lllcia . 13
l\fugiquiçaba 11

23
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Aracajú e escalas. 9
Pernambuco directa-

mente . 7
Estancia e Abbadia 7
Carahyba. 6

Commandatuba. 6
Pelotas 5
Baildo. 4
Villa do Conde. 4
Rio Grande do Sul 4
Maceió e escalas 4
ltaquena. 4
Abbadia . ~

Cannavieiras 3
Macáo (Rio Grande do

Norte) . 2

Una 2
Santos pelo Rio de

Janeiro. 2
S. Christovão 1
Penedo . 1
Victoria . 1
Caravellas 1
1\1ossoró (Rio Grande

do Norte). 1 603
A totalidade de seus carregamentos foi a seguinte:
Varias mercadorias 303, varias generos e passageiros

229, em lastro de pedra ou areia 59, sal 7, f ijollos 2,
lastro e passageiros 1, carvão 1, telhas 1. Total 603.

No movimento de enlrada e sahida não eslão inclui
das as de Camamú, Marahú, Taperoá, Cayrú. Valença,
Rio de Contas e oulros parlas do Estado, cujas embal'
cações (hiates, lanchas e barcos) não recebrm a vis i la
da navegação de pequena cabotagem.

Sobre o movimento de entradas e sahidas de vapoJ'es
como de pa ageiros durante o anno de 1891 veja-se
a tabella annexa.

em todos os Jios do Estado são navegados ou na·
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vegaveis. No primeiro caso não o são pelos obstaculos na
tl1raes (aliás alguns de mais ou menos facU remoção) e
pela diminuta populaç'io e cultura de SUllS margens; e
no segundo pela insuperavel difficuldade que â navegação
offerecem ns grandes cachoeiras que alguns possuem. Es
tudos têm sido feitos com o fim de tornai-os faceis â nave
gação.

Assim quanto aos rios que desembocam na Bahia de
Todos os Santos, incumbiu em 1888 o então presidente
da provincia Conselheiro Dr. Manuel do Nílscimenlo
Machado Portella, em Dezembro, ao Engenheiro Auto·
nio Placido Peixoto de Amarante a fazer o exame dos
rios Sergipe do Conde, Petinga, Subahé, Paraguassú e
Jaguaripe..

O illustre engenheiro achou, quanto ao Sergipe do
Conde, qne possuia canal e profundidade sufflcien tes
para embarcações de calado de 1m e 1m3, carecendo,
porém, de ser melhorado em dois pontos para tornar a
navegação mais segura.

Um, o banco de areia ao lado da ilha que se encontra
pouco abaixo do porto de Brotas, onde o rio se alarga
e o canal se desenvolve em ampla curva junlo aos
mangnes que bordam a margem direita. Outro, o poria
de S. Lourenço, onde o rio é estreito e volta-se rapida·
mente em curva de 180·.

As sondagens nestes ponlos indicaram canal de 30 a
60 metros de largura, com profundidades de 11113 a 3m,

salvo alguns pontos de Om8, junto ao banco de areia, os
quaes, admittilldo-se ahi a mesma altura de 0109 de maré,
observada na escala do porto de S. Amaro, ficaram no
preamar ordinaria com a !,Jrofundidade minima de lm7.

O melhoramento proposto consiste em balisar o canal
no banco de areia e rectifical-o em pequena extensão,
e na volta do porto de S. Lourenço cariar a ponla do
lado convexo rLl margem direila para facililar a nave
gação e impedir que embarcações Illal dirigidas possam
baleI' na margem esquerda.

Acerca do PelinJa pOUCJ' diz o citado profissional



em virtude de orrerecer este rio navegação apenas a
canôas e pequenos saveiros na extensão de 2.500 metros.

O Subahé, cujo leito é muito sinuoso, principalmente
na extremidade inrerior da cidade de Santo Amaro,
acha-se obstruido por depositas de alluviões, que, na
estaçãu das chuvas torrenciaes e das enchentes que
descem da parte superior do valle, se estendem e se
accumulam em caua volla do rio. Sua lm"gura da ponte
Calolé, em rrente:í estação da estrada de ferro, até
sua foz no Traripe, varia de 12 a 13 m. e d'ahi em
diante augmeula até atlingir cerca de SO m. Suas
margens se elevam de 0'11. 9 a 3 metros sobre o nivel
da baixamar, são cobertas de mangue do lagar deno
minado-Partido-para baixo e ficam inundadas so
mente nas grandes enchenles. Sujeito a inUuencia das
marés, cuja allura aLtiuge ordinariamente a 0"\ 9 do
porto da cidade, e pouco volumoso, não orrerece em
geral grandes correntezas.

Em um ponto, a jusante do parlo, em que a largura
da corrente era apenas de 12 m. na baixa mar, mediu
o citado engenheiro com lluctnatlor a velocidade de
2.520 lU. por hora e a descarga de cerca de um 1 III. 900
cubo por segundo.

As sondagens indicaram canal de 15 a 30 m. de largu
ra, com as prorundidades de 3 m. 3 a 1 III. 2 entre as
barras do rio Petinga e Traripe, em 111I6 a 011I 4 do rio
Traripe ao Partido (1.300 III.) e de 0"1 1 do Partido á

ponte do Calolé no porto da cidade (200 metros.)
O rio Subahé, portanto, oft'erece navegação intermit

teu te e dependente de marés, e seu melhoramento, para
ser navegavel por vapores de calado de 1 ln., consiste
na construcção de um canal de 30 m. de largura e SOO
m. ele comprimento (la ponte do Calolé para baixo,
na tap:Jgell1 do canal não ulilisado por l11eio de f:Jchi
nas, ou simples estacada com aterro e no alargamento
\) dragagem do leito para rectifical-o e aprofundal-o até
a barra do Traripe, na extensão de cerca de 2.500 ruo
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o Traripe-As sondagens feitas ncs'c !'ia indicaram
canal com largura de 16 a 21 m. entrc a foz e o p,)rto
de Bananeiras (1.200 metros) e de Olll 7 a 2 1lI. 3 com
a lnrgura de 12 a 16 melros desle ultimo ponlo ao
parlo do Pilar.

Rclali vamenle mais pl'Ofunuo e mais volumoso que o
Subahé e menos sujeito a obslruir-se, seu mclboramcn
to tornn-se mais facil e menos dispendioso, consistin
do cm rasgar um canal em linha recta, com 30 mcll'os
de largura e profundidade surncienle, na exlenção de
cerca de 950 metros, atravez dos terrenos baixos coo
bertos de mangue do porto do Pilar ás Banneiras, e cm
fechar os canaes não utilisados.

Rio Paragunssú-Sua navegação é franca e srgura,
desde a foi alé as proximidades das povoações de
Nagé e Coqueiros. D'a1.li para cima até Cachoeira é que
apresenta' largos bancos ou corôas de areia, que em
muitos ponlos diff1cullam a navegação na baixa-mar,
tornando o canal sinuoso e eslreito, principalmente no
lagar denominado-Pedreira, onde as embarcações só
enconlram accesso em curva apertada junto ás pedras
da mnrgetD direita.

As sondagens feitas neste trecho do rio indicaram
caual com largura de 30 a 100 metl'OS e profunclidade
de 1 a 3 metros, sendo tambem encontrados alguns
pontos com profundidade maior de 5 metros.

O porto da cidade acha-se muito obslruido por bancos
dc lama, areia e cascalho, e seu canal approxima-se
mais da margem esquerda do que da direita, tendo
apenas na baixa-mar a largura de 30 a 60 metros com
profundidades que variam de 1 a 2 III. 3.

O melhoramenlo para uma navegação franca e segu
ra exigirá dragagem em alguns bancos de areia e talvez
a remoção de alguus cabeços de pedra para aprofundar
o leito, alargar e reclificar o canal e o balisamenlo
dcste desde Nagé até a cidllde. No porto scrá necessario
estender a dragagem cm qunsi toda a largura do rio



(300 m.), afim de allgmentar a sua profundidade e faci·
litar o movimento das embarcações. principalmente
junto ás pontes de embarque e desembarque. O produ
cto das excavações poderia ser utilisado no aterro do
largo do Calabar a montante da embocadura do rio Pi
tanga, na cidade, cujo caes, já começado, deveria ser
concluido até á ponte da estrada de ferro; e este me
lhoramento, favorecendo as condições hygienicas do
porto, traria tambem o embellezamento delle.

Além deste estudo do baixo Paraguassú, outros foram
feitos na parte média e alla do rio para o fim do es
tabelecimento da navegação. Assim, no anno de 1861 o
governo incumbiu ao l' tenente da armada bacharel
Francisco da Cuuha GaIvão de tal trabalho, e este apre
sentou relataria em 29 de Maio, orçando cm 2l4:00il~

as obras necessarias para tornar o rio navegavel por
barcos até Lençóes e em 578:000~ para vapores.

Tambem em 1863 foram encarregados de idelllica
commissão, da qual deram relataria no l' de fevereiro
de 1864, os engenheiros Ladisláo de Videcki e Trajano
da Silva Rego, que examinaram o Par<lguassú e o .Santo
Antonio, isto é, de Lellçóes á CacllOeira, concluindo
que as obras necessarias para a navegabilidade do rio
erão em grande numero e numa extensão de 70 leguas,
ou 462 kilometros, consistindo, na maioria, em quebrar
pedras duras, cuja terça parte está abaixo d'agua e re
ctificar as embocaduras dos maiores confluentes, ava·
liando o tempo necessario para a execução dellas cm
15 a 20 annos.

O cilado engenheiro Amarante, porém, continuando
na relação de seliS trabalhos, diz que o rio Jaguaripe da
cidade de Nazareth para baixo segue o rumo geral de
S E, offerccendo navegação difficullosa em estreito
canal, (bstruido em muilos lagares e com voltas em S,
1Jruscas e repentinas até ás proximidades das Barreiras,

na ex I ensão de cerca de 4.500 metros, e d'ahi em dian-
te descrevendo amplas curvas com largura e profundi-
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dade sufficientes, torna-se perfeitamente navegavel até a
sua embocadura por embarcações de 1 metro de calado.
Seu leito é constituido de lama, areia, cascalho e, em
alguns pontos, de pedras, e suas margens, cobertas
de mangues e pouro elevadas, inundam-se em grande
extensão na preamar, cuja altura atlingio a 1 111. 5,
observada na escala do porto.

Enlre Barreiras e a cidade accusaram as sondagens
profundidades de 2 111. 6, a 2 III. -1, referidas ao ni vcl da
baixa mar.

O melhoramento desta parte do rio consiste em alar
gar o seu leito e aprofundal-o na extensào de 300 me
tms, do porto de Nazarelh para baixo, e d'ahi em
diante rasgar um canal em linha recta atravéz dos ter
renos baixos de mangues, com a largura de 30 J1'elros e
profundidade sufficiente na extensão de 1.060 metros
para eliminar as voltas, passando pela casa da matança
e aproveitando parte do leito existente até a ilha do
Araçá; no fechamento dos braços não navegaveis por
meio de fachinas ou e'üacada com aterro e na dragagem
e reclificação do c· .nal r\'aquella ilha até Barreiras.

Para a realisação de taes obras orçou o dito Enge
nheiro as despezas em 446:600~000. Infelizmente, porém,
nào se poude até hoje realizar nenhuma dellas.

No Rio S. Francisco não se póde ainda hoje fallar
n'uma verdadeira e reJular navegação.

Segundo nos informa o Dr. Thomaz Garcez Parauhos
Montenegro, no seu trabalho intitulado «A provincia
e a navegação do Rio S. Francisco (Bahia, 1875),» «era
o Rio S. Fraacisco no fim do secuio passado navegado
apenas por canôas e ajoujas. Mais tarde vieram as bar
cas, especie de alvarengas com tolda, na pôpa e ré,
de madeira até certa altura e coberta de palha, sendo a
primeira que houve uma de nome Santa Maria Primeira,
de dois moradores de Sento-Sé.

Pela sua primitiva construcção, largas de mais em re·
lação ao comprimento, tem elias grande difficuldade em



romper a correnteza das nguas, tanto mais quanto não s
uza do vento como molar, e sim de remos oa descida
e de varas na subida.

Este ultimo serviço, o varejar, é penosiissmo. O val'e
jador, quasi oú, on apenas com nm saiote cnrto, uza de
uma vara de 6 metros de comprimento, armada de um
ferrão em uma das pontas, que elle firma no leito do
rio, ou no tronco, ou galho de alguma arvore e a outra
no peito, andando por cima d'umas taboas chamadas
coxias, chegando nesse trabalho a formarem se tumores
no lagar onde trabalha no peito a ponta da vara que .\s
veze s é preciso rasgar.

A barca tem de tripolação, alem do mestre on piloto,
uarciros ou barqueiros em numero ordinariamente de
Ires a oito conforme o tamaoho da embarcação. Na suhi
da vão aproveitando as margens ou corôas para poderem
trabalhar com as varas; na descida o trabalho é mais
suave, a remos de voga, ou de tôa, sendo levallos uni
camente pela correnteza das aguas.

Cada barca leva um instrumento de folha de ílandres,
chamado buzio, que serve para annunciar a chegada ou
sahida. A barca não comprimenta o ajoujo, nem este a
ella. Quando chega em algum porto, as que estão, são
ol)rigadas a responller, sendo multada pela tripolação
da que chega a da que não eorrespondeu.

Durante a viagem, quando avistam alguma villa, ou
povoação importante, aquella das pessoas que vem n:1
barca, seja vareiro, piloto, passageiro ou dono, que
primeiro dá a noticia, é lambem multada.

Como já ficou dito, é desconhecido o emprego das
velas uzando dellas apenas em Joazeiro um:ls embar
cações denominadas paquetes, que fazem a travessia
entre a cidaJe e a fronteira villa pernambucana cie Pe.
tro/ina.

Nas cheias do rio, não tomando pé as varas, a viagem
é a mais demorada passiveI, porque vão se agarrando
pelos ramos das arvores das margens por meio de uma



vara com um ferro curvo na ponta, a que chamam
gongo, e assim vão se arrastando e caminhando uma
e duas leguas por dia, quando não tomam lua.

Em algumas vollas do rio existem graudes correntezas
a que dão o nome de ponla d'agua; ao passar por ahi
succelle ás vezes a correnteza impellir a barca para
o meio do rio onde não podem as varas alcançar o
leito, e não tendo onde apoiarem-se, toma a barca a direc
ção das aguas e desce muito até que, pelas diligencias
da tripolação, consegue-se encostal-a a alguma das mar
gens e fazel-a parar. Chama-se isto lomar uma lôa, e
não é raro irem parar, e até dormir, mais abaixo do lagar
d'onde sahiram, ali onde estiveram na noile anterior.

Alem dos gongos, lia outras varas communs com um
ferro na ponta, cio feilio ele forquilha, ou pé de cabra
para firmar-se nos ramos mais flnns das arvores, que
não podem facilmente ser firmados pelas de ferrão;
mas ha vareiros tão praticas que servem-se só destas
e dificilmente perdem o golpe que atiram a um rarno
sinho!

As barcas carregam termo médio 1.000 arrobas, 011

aproximadamente 15.000 kilogrammas; na suiJida a prin
cipal carga é sal e fazendas; na descida, café, milho, arroz,
farinha, assucar, raspaduras, doces, couros, etc., tendo
os primeiros lagares o café e a raspadura.

Quando sobem, vão passando de povoado em povoado
e até de fazenda em fazenda, supprindo-sé do que pre
cisam, e vendendo grande parte a credito, fazendo na
volta as cobranças, o q ue torna as viagens muito demo_
radas e dispendiosas, porque durante esse tempo tem
se que sustentar os vareiras, que vingam-se da aspereza do
serviço, comendo por duas ou trez pessôas. Demanhã
antes da sahida, almoçam feijão com carne do solou
secca e toucinho, que cozinham durante a noute; ao
meio dia jacuba, isto é, agua, farinha e raspadura, a que
aju nlam algumas vezes saêla, ou massa do fructo da

24
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palmeira chamada burity; n noute carne cosida com pi
rão ou arroz, tudo em grande quantidade. Um vareiro
come de ordinario mais de uma libra ou 500 grammas
de raspadura por dia, e se deixassem isso a seo arbítrio,
cheg:uia a muito mais, pois dizem elles que sem come
rem raspadura não tem forças para o serviço.»

Considerando·se, pois, que Entre a Cachoeira de Pira
pora, no Estado de Minas, e S. Anna do Sobradinho
d'onde em dianle começa a ser.çào das cachoeiras, ha
240 leguas, alem de 60 do alTluente Paracatú, 35 do Uru
cuia, 20 do Correnle, 104 do Grande e seos affluentes
Preto .!= Branco, isto é, 459 leguas de livre navegação, é
forçoso convir que a navegação pelo s)'slema acima des·
cripto nenhuma importaneia tem. E neste estado fica
rão as cousas ainda por muito tempo.

O governo geral pouca allenção prestava ao as
sumpto.

Uma das raras manifestações, porem, do interesse que
tomava por essas regiões, foi a com missão de que encar
regou ao Engenheiro Halfeld, cujo resulLado foi a mais
minueiosa descripção, que temos, do grande rio, acom
pauhada de uma importanle carta, com indicação das
sondagens etc.

Estes estudos vieram provar a possibilidade da nave
gação a vapôr .e logo os Mineiros, em 1871, realisaram
com o vapor Saldanha Marinho, commandado pelo 1.
tenente F M. Alvares de Araujo, fazer u~a viagem de
exploração desde a villa de Guaicuhy (Minas) até a 13ôa·
Visla (Pernambuco).

No anilo seguinte, presidindo a B::hia o Conselheiro
Manuel Pinto de Souza Danlas, resolveu este illustre
bahiano fazer snlcar as aguas do S. Francisco pela qui
lha de um vapor. Conduzio-se o vap0r Presidente Dan
tas aos pedaços por lena para ser armado no S. Frau
cisco, e em Dezembro d'aquelle anno de 1872 conseguio
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elIe percorrer todo o rio, de Januaria (Minas) até a villa
de Capim Grosso.

Apezar de tão brilhantemente terem eS5es dois vapores
provado a relativamente facil navegação do grande rio,
não se seguiu, entretanto, a installação de uma linha

regular de vapores por motivos de natureza muito com
plicada.

Uma das principaes apprehensões era a desobstruc
ção, que se fazia necessaria das diversas cachoeiras e
corredeiras do Sobradinho para baixo.

O Dr. Montenegro, porém, relatando-nos no seu citado
livro a viagem que fez da cidade da Barra rio abaixo,
diz, quanto a passagem do Sobradinho, o seguinte:

«Em Sant'Anna tomamos outro piloto para passar a
cachoeira, e ás 2 horas passamos o Cachão sem incon
veniente algum. Suppunhamos, quando ouviamos falIa r
nesta cachoeira que fosse graude o perigo, mas depois
que passamos, e, ainda mais, depois que vimos as da
Bôa- Vista ao Vão, convencemo-nos de que não passa de
exagerações o que se tem avançado a este respeito.

Havendo um piloto, póde-se dizer que não tem risco
algum. Ha no meio do rio duas pedras, sendo mais alLa
a do lado esquen.lo de quem desce; disse-nos o piloto
que na secca passa-se entre ellas, e havendo adiante
outra a que chamam Cachão, desvia-se a embarcação
para não encontraI·a. Não passamos pelo meio e sim
do lado direito, aproando depois o piloto a barca para
a margem esquerda. A's 6 horas chegamos a fazenda
Correnteza, (margem direita) onde dormimos. No dia
17 sabimos ás 6 horas e ao meio dia chegam os ao Joa
zeiro.II

Em 1882 resolveu-se fill:.I1111ente o governo central a
mandar proceder a desobstrucção das cachoeiras, no
trecho do rio comprehendido entre a povoação de Santa
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Anna, a Cidade do Joazeiro e as Villas de Petrolina,
Capim-Grosso e Boa-Vista, na extensão de 31 1/2Ieguas.

No relataria, com que o Exm. Sr. Conselheiro Dr. Ma
nuel do Nascimento Machado Portella, passou a admi
nistração da Provincia ao ExlU. Sr. DezemlJargador
Aurelio Ferreira Espinheira, no dia I" de Abril de 1889,
vê-se á pago 142 que essas obras estavam couclui das, e
encetados os melhoramentos das cachoeiras Ataque e
Funil, 24 l~guas abaixo do Joazeiro.

Nas cachoeiras melhoradas o canal orrerece navegação
franca e segura para os va pores do calado O'n4.

O movimento de embarcações entre o porto de Jalobá,
ponto terminal da ,ia ferrea de Paulo Arronso, e o alto
S. Francisco conlinúa a angmentar, tendo sido trans
portadas no anno findo 11.000 toneladas de merca
dorias, 2.500 mais que no anno anterior.

O cOlUmercio desenvolve-se em todo o valie do gran
de rio. O vapor Presidente Oantas, pertencente .1 pro·
vincia e a lancha D. Pedro 2"., ambas a serviço da com
missão, tem navegado perfeitamente bem, havendo com
pletado aquelle o percurso total de 13.000 leil. e esta o
de 3.000 sem accidente algum.

Os creditas volados para este serviço, nos exercicios
de 1882-83 a 1887-1888, montam a 850:000.;5000 dos quaes
se tem despendido 675:oo0;i000 estando empregados em
material 150:000~000. Pre entemente vi:>ja nas aguas
deste importante rio o vapor Malta Machado, de con
strucção moderna e de optimas accommodações.

Alem deste rio, foi tambem o Jiquitinhonha em cur
to tempo navegado por vapores de uma companhia,
que não conseguio aguentar-se.

Telegraphos

A linhas telegraphicas do governo n'este Estado tive·
ram principio de execução em Janeiro de 1872. Desde
então foram-se augmentando de SOl'te que hoje se ('xten·



dem a partir do rio Real, na divisa norte com o Esta
do de Sergipe até a divisa S. com o de Espirito Santo,
comprehendendo os ramaes de Pojllca a Capital, da Ca
choeira a S. Felix, de Marahú e de Villa Viçosa, numa
extensão de 1086 kilometros e 755 metros.

Em toda esta extensào funccionam quatro conductores.
Os postes sào de ferro, os isoladores de systemas Sie

mens e Capanema e o fio de ferro zincado.
No territorio do Estado existem e funccionam actual

menle as estações constantes das tabellas annexas.

Colonias

O primeiro impulso dado á colonisação de estrangei
ros neste Estado veio da iniciativa do governo de D. João
VI, então Principe Regente, que, pelos annos de 1812,
começou a prestar aLlenção a este assumpto, fundando
n'aquelle anno, no Espirito Santo, a colonia de Santo
Agostinho (Vianna), com Açorinbos, e em 1819, no Rio
de Janeiro, a de Nova Fribnrgo, com allemães.

Chamando lambem a Balúa para este circulo de acti
vidade, incumbio a Busch, Peycke e Freyreis a funda
ção d'uma colonia, que esses emprezarios estabeleceram
eru 1818 no rio Peruhype, sob o nome de Leopoldina,
formada de Su issos.

Esta colonia dcsenvolveo-se, chegou a um certo gráo
de prosperidade e emancipou-se. Mas o facto de ter pras·
perado mediante os braços escravos, de que cedo sou
beram os colonos prover-se, tira·lhe o direito de ser
considet ada como UlD estabeleci meu to agricola europêo,
e talvez fosse esta circumslancia o que fez com que ella
podesse desenvolver-se porque aqnella zona, e particu
larmente o litloral, não tem condições favoravci á co
Ionisação européa sem um antecedente preparo por for
ças indigenas.

por esse tempo, 1818, dous outros estrangeiros, Pedro



Weyll e Saueracker, obtiveram terras em Ilhéos, e quatro
annos depois para alli levaram 161 colonos, mI mór par
te allemães, gente pobre, que cahindo no torvelinho
das convulsões pc.liticas da Indepelldencia, dispersou-se
pelo paiz. Ao pequeno resto, que ficou, foram concedi
dos por Pedro I auxilias, com os quaes conseguia-se
formar na margem esquerda do Rio Cachoeira um pe
queno nucleo, denominado Colonia de S. Jorge dos Ilhéos,
C'ccupado com a cultura de cacáo, e que em breve
dissolveo-se na população do paiz.

Um terceiro ensaio fez-se no anno de 1828, com o es
tabelecimento de 222 irlandezes que tinbam estado ao ser
viço militar brazileiro, dando-se á nova colonia o nome
de Santa Januaria, situando-se-a no rio do Engenho, quatro
leguas acima da villa de Taperoá, e encarregando·se sua
direcção a uma commissão presidida pelo Ouvidor.

Os terrenos eram bastante ferteis, as aguas excelleu
tcs, e o rio com suas cachoeiras ollereceudo sufficiente
motor para officinas indnslriaes. Aos colonos foi dada a
ferramenta agricola necessaria, e, emquanto o estabele
cimento niio olferecesse meios de subsistencia, den-se
uma ração dia ria a cada colono.

Grandes sommas foram aqui dispendidas, mas nuIlo
foi o resultado; porque, tendo havido panca cuidado
na escolha dos colonos, que acabavam de sabir da ocio
sa vida dos quarteis, e por isso sem habito nem gosto
para o trabalho agricola, e cheios de vicias, dos quaes
o menor era a embriaguez, foram abandonando o nu
cleo, vendendo a ferramenta e espalhando-se por diver
sos lagares, logo que se lhes suspendeo a diaria. Pou
cos annos depois, da colonia só re~tava triste lembrança
de sua existencia.

Com e ta desanimadora experiencia, augmentada por
duas onll-as colonias, verdade é que de natureza dilfe
rente, uma fundada a 20 de Agosto de 1818 no rio da
Salsa, dissolvida em 1827, e outra estabelecida a 28 de



Novcmbro de 1845 na margem septentrional do rio ilfu
cury, em virtude da consignação de 8:764~OOO, concedi·
da pela lei provincial n' 225 para ensaio de colonias mi
litares agricolas, dissolvida por acto de 6 de Junho de
1849, conseguinte a um exame feito por uma commissào
de habilitados, abandonou-se por emquanto o projecto
de novas fundações desta natureza.

Nove annos depois é que procurou-se pôr em pratica
nas margens dos rios de Contas e Pardo, o systema de
colonisação nacional.

Demarcou-se a area da do Rio de Contas, á 10 milhas
do Pôrlo da Pancada, dando- se-lhe uma extensão de
6850 braças, dividida em lotes de 100 braças de frente.

A outra assentou se 22 milhas do mar sobre as fertilis
simas margens de um rio navegavel. De ambos os nu
deos era o terreno fertil, e apto a todas as culturas;
mas os colonos preferiram entregar-se ao córte de ma
deiras, que lhes proporcionava meios mais promptos do
que a cultura da terra. E assim lambem desappareceram
estas colonias.

Onze annos mais tarde, o finado commendador Tho
maz Pedreira Geremoabo, um dos bahianos mais patri
otas, activo e intelligente, lembrou-se de nas terras de
seu engenho, conhecido por Engenho Novo, experimen
tar o estabelecimento de um nucleo colonial sob o
systema de parceria, para cuj ) fim fez um contracto em
1859 com a presidencia da provincia, por virtude do
qual obrigava-se a, mediante um emprestimo de 20
contos de réis, mandar vir de Portugal 70 trabalhado
res robustos e morigerados, com suas familias, e es
tabeleceI-os uo dito seu engenho, onde a sua custa já
linha, e com sacrificios não pequenos, introduzido 40
colonos c\',Hluclla nacionalidade. Mas pouco tempo cle
pois tudos esscs culonos, com excepçãu de duus, aban
donaram o esL.lbelecil11cnto, rompendo scm o menor
motivo plausivel os compromissos, a que espontanea-



mente se tinham obrigado, e deixando de pagar as di
vidas aue haviam contrallido.

Apezar de mais este desastre, outro cidadão, o Dr.
Antonio Gomes Villaça, que por muito tempo foi juiz
nas comarcas do Sul concebeu a idéa de aproveitar
um movimento immigratorio, que se eslava dando para
a foz do Commandatuba de algumas familias pobres d
Norte do Estado, particularmente da villa do Conde,
para n'aquelle ponto, e a cargo dos cofres publicos,
fundar um grande nucleo de colonos nacionaes.

Communicando seu projecto ao governo, este, pela
muita confiança que tinha nas luzes e cxperiencias do
cilado magistrado, mandon um engenheiro examinar e
dar parecer sobre o local, assim como, approvado este,
proceder a demarcação de lotes, alinhamento de ruas e
praças para a futura povoação. Estabelecida a colonia
em 1867, deu-se-lhe uma escola e começou a desenvol
ver-se satisfactoriamente, cultivando a mandioca, a ma
mona, o arroz, o feijão, o milho, assim comu o cacáo e o
café. Sua posição em terreno fertilissimo, á margem de
um rio muito piscoso, proxima a Cannavieiras, parecia
dar toda a garantia a sua estabilidade, mas eis que em
1878 deixou de existir.

Durante a guer a entre os gstados do Norte e os do
Sul da Uniiio Arl1ericana, motivada pela emancipação do
elemento servil, lembraram-se muitos fazendeiros escra
vocralas dos doSul de emigrar para o Brazil onde ainda
existia a instituição contra a qual se tinhllm levaBtado
os do Norte. Aqui tentaram e chegaram a estabelecer
contractos para a installaçiio de uma colonisação ameri
cana. As margens dos rios Pardo e Jequitinhonha eram
o lerrenos mais cL1biçados pelos agentes colonisadores,
dos ljllaes alguns chegaram até a comprar terras e algu
mas já cultivadas. Mas tão pouco chegaram estes es
forços a ter realisaçà@.

Em 1870 uma nova tentativa parecia vir recompensar



os dcsenganos e desillusões dos mallogrados ensaios alé
então feitos. No lagar Cachoeira em Ilhéos fundou-se
um nucleo de immigrantes do Norte. Eslava situado ás
margens do rio do mesmo nome na estrada geral, que
vae da cidade de Ilhéos á Victoria da Conqui!>la e leve
por director o padre frci Luiz de Grave, religioso ca
puchinho. A colonia prosperou a ponlo de tornar dimi
nulo o dispendio feito pelo Estado com a manutenção
dos colonos, chegaudo até a ser quasi o centro ci vilisu
dor dos indios selvagens de toda a circumvisinhança.
Mas seis annos dcpuis falleceu o padrc frei Luiz de Grave,
e não tendo tido substituto e ficando a colonia abando
nada, extinguiu-se

Não teudo produzido effeito algum proveitoso o syste
ma de colonias nacionaes, tornou-se ao de estrangei·
ros. Em 1873, em virtude do contracto celebraoo com o
Governo Imperial nos lermos do decreto n. 5291 de 24
de Maio, fundaram o Conselheiro Polycarpo Lopes de
Leão e o Commendador Egas Moniz Barretto de Aragão,
os nucleos coloniaes denominados Moniz, Theodoro e
Rio Branco, annexando m:lÍs ao primeiro um oulro cha
mado Carolina e ao segundo um de nome Poço.

Meia legua ao Sul do parlo de Commandatuba e ao
longo do littoral eslava siluada a séde da colonia Moniz,
composta de allemães. Duas leguns e meia ao Norle es
lava o parlo de Una. Seis horas oe viagem Ilnvial rlesle
POI'[O eslava a Theodoro, com colonos polacos, siluada
á margem direila tio dilO rio UI]a, e subindo-se mais
21/2 legnas achava-se, na mesma margem, a colonia Rio
Branco, composta de allemães.

Diversas causas, que seria longo enumerar, levaram o
governo, por decreto n. 5703 de 31 de Julho de 1874, a
rescindir o conlracto~ passando para o dominio do Es
tado, nem s6 as citadas colonias com todos o~ predios,
embarcações, gado, instrumontos agrarios, ele.. etc.,
como o contracto, que o fuU<.laclores fizeram com Jorge

,)5 .



Adolpho Stolze para introducção de cinco familias no logar
denominado Carolina e o direito que tinham de exigir
dos immigrantes estabelecidos pagamento do preço das
terras que lhes foram distribuidas e dos adiantamentos
feitos quer p'lra seu transporte da Europa até as colo
nias, quer para seu sustento, tratamento e vestuario, fi
cando os immi::lrantes responsaveis para com o governo
imperial peb indemuisação de todos as despezas feitas
com seu estabelecimento.

O aviso do Ministerio de Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, de 26 de Outubro do anno de 1874 ex
tinguiu, finalmente, a colonia Moniz e fez effectiva a
suppressão doanligo aldeamento de indios de S. Fidelis,
em Valença, escolhido para séde d'uma nova colonia,
composta dos retirantes da Moniz, por não quererem
estes absolutamente para lá ir, senão apell'l';; duas fami
lias. Os que negnrnm-se seguir para S. Fidelis, abstive
ram-se de transferir-se para o Rio Branco conseguindo
se, passados tempos, que alguns para lá fossem.

A Theodoro, composta de polacos, foi exlincta por
não se sujeitarem estes á accordo algum, só querendo
vir para a capital, ou serem repatriados.

A respeilo d'esta gente, escrevia o engenheiro Ma
nuel Joaquim de Sousa Britlo em seu relatorio, apl-esen
tado em 1875 como encarregado interinamente das
colonias do Estado ao Sul da Provincia, o seguinte:
«(Quanto aos Polacos nada por ora se tem oblido, nem é
de esperar. Felizmente isto não é muito de sentir. O que
resta d'esta raça, conforme \ erifica-se da relação por
mim apresentada, compõe-se de invalidos, madraços,
viuvo , etc., emfim, de gente corrompida, eivada de vi
cios, imprestavel, fezes que importa quanto antes des
pejar ao longc.» E assim acabou a colonia Theodoro.

A do Rio Branco, embora ficasse agora sob nova
administração, foi extincta em 1878 I)Or acto da presi
dencia, eguindo a scn pedido, para o Rio de Janeiro,
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em numero de setenta e seis, homens, mulheres e
meninos, os colonos allernães de que se compunha.

Depois de todos estes desastres esfriou inteiramente
o animo qner do governo, quer dos particulares para
emprezas desta qualidade. Só foi nas proximidades da
emancipação do elemento servil, qne ameaçava parar
a actividade agricola, que o governo da provincia
prestou atlenção ao assurnpto de immigração, iniciando
sua actividade com incumbir ao inspector de terras
publicas e colonisação de informar-lhe quaes or. distri
ctos que J;llais aptidão tinham para a internação de
colonos europeus.

Do Relatorio que este intelligente funccionario o
Dr. Dionisio Gonçalves Martins, apresentou a 20 rie Ahril
de 1888, poucos dias antes da lei de 13 de Maio, extr3
himos e para aqui trasladamos os seguintes interessantes
topicos:

Comarca de Caravellas

"A começar da extrema sul da Provinci3, temos a região
lwuh3da pelo Jl1IlCllry, cujas margcns são reputadas
fcrteis, porém insalubres na parte que nos pertence. Não
h~ duvida que, se podessel11 scr removidas as influencias
nocivas, essa região olTel'eceria v(lotagem ~os immi
graotes, ficando muito proximo as banhadas pelos rios
de Viçosa e Caravellas reunidos cntre si pelo canal que
permitte a navegação a vapor até S. José, porto da
antiga colonia Leopoldina.

«Não estamos, todavia, em circulUstancias de proceder
a taes saneamentos, nem ha urgencia em 'provocaI-os,
dcsde que ba outros centros em mais favoraveis COIl

dições.
«A Colonia Leopoldl11a já foi bastante florescente quando

os primitivos exploradorcs tinham f3cilid3de cm en
contrar braços escravos para as respectivas fazendas
e as margens do rio Peruhype que banha a mencionada



rcgJao, mais ferteis elo que o interior das mattas,
permilliam abundantes colheitas com pouco dispendio.
Povoada por suissos e allemàes activos e economicos,
embora fosse o terreno de mediocre uberdade, o
resultado auferido c JlDpensava quaesquer esforços. Essa
colonia, porém, acha-se hoje em decadencia, dando-se
repetidos casos de mudança de residencia em demanda
do rio JeribocassLÍ, ou do Prado, incontestavelmente
mais fertil do que o Pernhype.

«Ha, como V Ex. sabe, a via-ferrea, que parte de
Caravellas em direcção á provincia de Minas, mas essa
arteria só poderá prestar valiosos serviços á colonisação
quando tiver aLtingido o alto Mucury, na provincia
limitrophe, porque lá encontrará excellentes condições
para estabelecimento de nucleos.

"Actualmente o seu percurso nesta provincia (1-12 kilo
metros e 400 metros) é despido de incenlivos pelo menos
nos 80 ou 100 primeiros kilometros.

"Em Santa Clara, um dos pontos marginaes da mesma
linha, tenton-se fundar urna colonia com immigrantes
hespanhóes, que não produziu resultado satisfactorio,
e julgo ter sido abandouada, não obstante possuir ex
tensas matlas na proxi midade.

«Prolongacla esta arteria pelo menos até Philadelphia,
colonia fundada polo Cons. Oltoni, poderá ella tornar se
uma das mais vivificadoras do paiz, proporcionando
meios de explorar e fecundar o alto Mucury. Compete
á provincia de Minas essa tarefa sendo ella a que dire
ctamente lucra com essa acquisição.

Comarca de Alcobaça

«Subindo costa acima, rumo do Norte, temos o rio
Ilanhaem, ou de Alcobaça, que, nos sens 25 ou 30
primeiros kilometros, atravessando terrenos pantanosos,
não orrerece perspectiva animadora.



Desse ponto, intitulado das ])cdras, até o sitio Ouleiro,
eleva-se a margem esquerda 40 a 50 m. acima do nivel
do rio e á direita estende-se em vastas eampinas de
500 a 1000 m. de largura, servindo a ereação de gado,
porém sujeita a inundações periodicas .. Nessas occa
siões procura o gado as elevações de urna e outra
margem, que lhes proporcionam rica e abundante ali
mentação.

dá existem sobre essas collinas algumas plantações de
café, sendo a mais importante a do dominio do Dr. Mel
gaço, em Cannaàraua.

(, Deste sitio até cerca de 60 kilometros da emboccadura
do rio, no ponto denominado Serrunia, começam os
terrenos, sobretndo na margem esquerda, a orrerecer
melhores garanlias de fertilidade, abundancia de mattos
e boas condições de salubridade. Esta situação favo·
ravel estende-se até a primeira cachoeira, chamada
do Guerem, cerca de 80 kilometros da emboccadura
do rio.

~A subida do leito em canoa até esse extremo demanda
dous dias de viagem, remando doze horas P9r dia ao passo
que a descida se faz sem trabalho em dezoito horas. Ha
sufi'iciente profundidade para a pequena navegação e
se poderia encurtar o percurso diminuindo as sinuo
sidades do rio. A navegação a vapor, porém, só poderia
ser elTectuada por pequenas embarcações de reboque,
que calassem 80 cenlimetros d'agua, p<.rque cm certos
lagares durante as mais baixas aguas por occasião da
secca a profundidade não vae alem de 1 metro.

"Seria possivel dispensar a navegação, ligando-se a
margem esquerda do rio a via-ferrea de Caravellas por
um ramal de menos de 30 kilometros de percurso.

«A localidade é sadia: abundante em mananciaes, uber
rima e pernlllle fuci{ accesso ao mercado, aproveitando-se
a linha ferrea já em trafego, para a qual concorreu a Pro-
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vinciu, com 1.321: 170~OOO, sacrificio que não deve ser
pcrdido intciramente.

"Tem dois portos importantes e duas linhas maritimas
ú sua disposição p:lm exportar os generos prod uzidosj
a da Companhia Bahiana e a do Rio de Janeiro á Cara
vellas, que vae até Caravellas com que não pequeno mal
f2z :í primeira, assim como ao mel'cado desta capital
pelas allrações do mercado da côrte.

(,Produz a região abundantemente café, mnito arroz e
legumes, é propicia á lavoura de canna, a carne e a fa
rinha se adquirem a baixo preço, mas n~sente-se da
fa\la de braços, sendo preciso iutroduzil-os para se cui
dar de quaesquer trabalhos preliminares, que são indis
penc;aveis, afim de evitar os desalentos dos novos ex
ploradores.

"Existe agua cm abnndancia até para o estabelecimcnto
dc motores, o que deve ser condiç50 exigivel na escolha
das localidades, porque facilita a installação economica
das industrias agricolas.

"A desapropriação das duas margens seria pouco dis
pendiosa, visto que d:l primeira cachoeira para cirua os
te....enos são devolutos, subc;istindo apenas alguns córtes
de jacarandá, ruais ou menos legitimados por concessões
orriciacs.

(,E' desse ponto CID deante que se começa a pisar os
primeiros degráos da Serra dos Aymol'és, cujo planallo
se avista ao longe, fascinando-nos com as suas legel1lLI
rias tradições de opulencia vegetal e riqneza mineralo
gic::!. A colonisação daquelles sitias tenderia a nos appro
xi mar de uma vasta zona desconhecida em suas parti
cularidades, mas que se revela pujante e auspiciosa
pelos indicias penivelmente arrecadados.

Prado

I' Deixando o porto de Alcobaça, encontl'a o observador
o do Pmdo, municipio visinho, e o seu rio JUClll'llCIÍ

que se bifurca egualmente a 2:5 kilometl'Os da respectiva
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emboccadura no ponto denominado Dilas Barras ou
Cayní, não oITcrecendo durantc este primeiro percurso
situação favoravel a instaUação de Ilucleos coloniaes.

«Só depois de 40 kilometros se encontram terrenos
aptos a todas as culturas tropicaes, a partir do sitio de
nominado Craveiro sobre a margem direita, e Rio Branco
sobre a margem esquerda. Foi para esse ultimo (Braço
do Norte) que se transportaram os colonos da Leopol
dina, seduzidos pela superioridade do terreno.

«Deve-se, todavia, notar que os carregas e regatos não
são tão abundantes, como os do Ilanhaem até o ponto
do Riacho das Pedras para o cstabelecimento de motores
hytlraulícos.

«O Jllcllrucú, tanto no Braço do Norte, como no Braço
do Sul, corre atravez de terrenos bdixos e alagadiços,
sujeitos conseguintemenLe a inundações periodicas. De
Duas Barras em deante presta-se o terreno admiravel
mente a cultura de arrozaes, e mesmo de algodão heI'
baceo, em um percurso de 50 a 60 kilometros, proce
dendo se previamenLe ao trabalho das apropriações.

(lHa duas iuundaçães annualmente, sendo a maior de
Outubro a Novembro e a menor em Abril. Actualmente
acham-se esses terrenos entregues á industria pastoril,
que os usufrue sem trabalho.

«Ainda não parece prudente estabelecer nesta segunda
secção do rio nucleos de imuligrantes, porque a reliratla
das cheias determina sempre desenvolvimento de mias
mas que seriam fataes -aos colonos, compromellendo a
viabilidade dos nucleos, não obsLante as boas condições
de fertilidade e de transporte.

«Emquanto não nos fôr passivei proceder ao sanea·
menta que elIas reclamam, essas primeiras secções dos
rios do Sul tla Província apresentarão sempre serias
embaraços ás Lentativas coloniaes, sendo para lamentar
que fiquem inactivas tantas fontes de producção.

"Totlas essas arterias fiuviacs são divididas em tres
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·secçôes caracteristicas; a primeira é a dos mangacs, es
teril e insalubre, que comprehenue a região inUuenciada
pelo fluxo e refluxo das marés; a segunda, embora afas
t:tda das aguas salinas e possuindo terreno de boa na
tureza, resente-se do mesmo inconveniente dos alagadi
ços, e por conseguinte é improprio para os que não estão
habiluados ás nossas condições cJimatologicas; a terceira
constiluida peja parte canalisada do rio, proxima ás
cachoeiras, apresenta boas condições de instalJação, se
o rio a que pertencem, permitte em todo tempo trans
porte facil aos produclos coJoniaes até o porto mari
limo, e se esse porto abrigado faculta livre accesso aos
barcos de cabotagem, questão que não demanda grande
dispendio para ser liquidada dentro de um mez com
limilado pessoal.

«O do que banha a região do Prado, tem os mesmos in
convenientes que todos os outros, mas tem sobre os pre
cedentes acima assignalados, a vantagem de olferecer, do
Riacho das Pedras em deante no Braço do Norte que é o
mais favorecido pela natureza até a primeira cachoeit-a,
uma exlensão superior a 200 kilometros perfeitamente
nauegavel e com lodos os requisitos proprios a colonisaçdo.

(lHa sobretudo um ponto importante, de Jundiá, em
deante, na fralda de um grupo de montanhas, tendo
algumas dentre ellas, Laes como Jocio de Lecio e Redondo
600 a 700 meLros de elevação sobre o mar.

«Pulullam nesLa região corregos e regaLos volumosos
que prestariam immensos serviços acs colonos indus
Lriaes, garantindo-os dos excessos das estações e permit
lindo lhes o aproveitamento da illcalculavel força motriz
sem grande adeantamenLo de capilaes.

«Em minl1a fraca opinião é esLe rio o mais favorecido
d'aquellas regiões.

« avegavel em um percurso de 180 kilometros, aLé a
primei l-a cachoeira, se não por gra~ldes navios, ao me
nos por vapores de reb04ue, conduzindo alvarengas ou
chatas carregadas, apresenta no Braço do Norte 100
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kiloll1cll'OS dc suas margcns e 50 kiloll1elros no Braço
do Sul, pcI!'cilamente adequados á irnruigração Europé:1 •

Si este rio tem sobre o ltanhaem ou Alcobaça a "anta·
gem de proporcionar largo desenvolvimento aos nu
deos corueçados, sem que surjam tropeços a navegação
Jluvial, é, todavia, o seu porLo mariLimo inferior ao de
Alcobaça. Scria possivel, ernquauto se não proced.;sse
a trabalhos de aperfeiçoamento, carregar os navios
empreg<tndo-be o systema das balças, desde que o canal
existente formado pela linba dos recifes, que se esten
dem dos ILacollllnins até Cal'auellas, protege a costa
contra os temporaes no percurso de muitas leguas.

«Completarei a noticia sobre os valles do Jucw'ucú
apresentando a lista das principaes qualidades de ma
deiras conhecidas na localidade.

t) Massaranduba·mirim,
2) Massara lidllba-paraj Ú,

3) POtUillujú,
4) Páo d'arco, ou itapic~1rú

5) Arapaly, ou quiri,
6) MuciLahiba,
7) Biriba preta,
8) Adernllssú, ou arruda,
9) Angelim araroba,

10) Louro,
11) Jetahy [,reto,
12) Jetaby amarello,
13) Páo ferro, ou garahllnrl,
14) Guanandy-carvalho,
15) Cedro,
16) Üil!,
17) Sapucaya,
18) Ipé· peroba,
19) Peroba,
20) Páo brazil,
21) Caboré,

26
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22) Piquiá,
23) Angelim vermelho,
24) Guarubú,
25) Oleo vermelho,

I
26) Canella, ou irinJlatan,
27) Sassafraz (canella preta),
28) Dalsamo,
29) VinhaLico,
30) Tapinboan,
31) Condurú,
32) Gonçalo Alves.
33) OiLidca,
3·1) Parabiba,
35) Jacarandá,

"A 30 ldlometros do 110rLO ào Prado pouco mais ou
menos, subindo a co~la, encontra-se a ponla Comicha
liba, onde ha nm bom porto abrigado pelos llacolu
mins, qne poderia servir á colonia acima, se fosse a
ella ligado por uma via ferrea, caso, como supponho,
orrerecesse melhor segurança e mais faci! expedição do
que o porto de Prado.

"Todavia, essa linha ferrea cujo percurso não exce
deria a 25 kilomelros, segundo as informações colhidas,
tendo como P<,I)[O terminal o citado Riacho das Pedras,
só deveria ser tentada quando a colonia estivesse em
via de prosperidade. Com ella se evitaria a parte mais
insalubre e enfadonha da navegação fluvial e relativa ás
secções primeira e segunda.

Comarcas de Porto Seguro e Cannavieira.s

«llada conheço de Comichatiba até Porto Seguro, que
possa orrerecer interesse a colonisação estrangeira.

"Deixarei de mencionar alguns pequenos rios dessa
região que desembocam no mar, servindo mais para
crnuaraçar r. circulação pela costa cio que facilitar a /'01'-
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mação de povoados; taes s~o os Dous Irmilos, Pino e
COJ'/zmbás, que vae até a fralda do Monte Paschoal, dc
historica recordação. Segue-se o rio Carahyna, onde
existem alguns cortes de jacarandú mais ou menos auto
risadas.

«Vem depois deó.te o rio do Frade, cujo porto Ilaqllena
fica pouco mais de duas leguas da emboccadura e serve
actualmente a exportação da farinha fabricada nas
vizinhanças. E' o unico commercío alli conhecido, a
não ser o das garollpas salgadas.

«A villa do Trancoso, hoje em decadencia e nem me
recendo mais as honr:.:s daquella denominação, fica pro
xima e tambem nada tem de interessante.

«No mesmo caso está o rio da Barra, logo immediato e
o rio ele Porlo Seguro, que vem em seguida.

«E' uma região que só terú futuro quando o desen
volvimento, provocado em outros pontos, tiver, pelas
ondulaçõcs, extendido a longas distancias os eIT-eitos da
ciYiIisação.

"Este ultimo rio, apenas Ilotavel porque passa na anti
ga cidade de Porto-Seguro, não oIT-erece boas condições
de navegabilidade. Só a 60 kilolll. de sua emboccadura
encontrnm-se os primeiros terrenos de qualidade apre
ciavel no ponto denominado Traripe, fronteiro a Vil/a
Verde, que foi fazenda dos monges-benediclinos, a cujo
dominio indirecto ainda pertence. Não me pareceu sa
lubre a localidade quando a visitei; mas tendo-me de
morado pouco na alludida fazenda, nào posso aSfegu
rar que o facto seja real. Em todo o caso não me sa
tisfez a natureza do terreno, nem a sua qualidade, além
do que deixa o rio de ser d'ahi em deante francamente
navega"cl.

«As maltas dos arredores já foram bastante devastadas
com as tiradas de jacarandú e páo-brazil no tempo em
que os religiosos dirigiam ou administravarl1 a proprie
dade.



«Proscguindo rnmo de N. vae-se de Parlo Seguro aSallLa
Cril:, em beBa e piltoresca siLuação, cujo porto é o mais
favorecido de toda a costa do S., podendo ao mesmo
abordar navios de alto pórte, como já se tem dado) e
fui mesmo testemunha por vezes, para carregamento de
madeiras.

«A vill::!, uão obstante estas vanlagens naturaes e os fa
clos que se ligam ao seu descobrimeulo, é, infelizmente,
pobre e decadente, balda, como tem sido, de protecção
para melhorar sua sorte. .

"O rio de Sanla Cruz, conhecido na localidade pelo
nome de JOclO Tiba, em con~equenciu de ler sido o
unico habilante portuguez, qne escapara ..a uma inva
são de arborigenes, tem poucá correnteza e um per
cu.rso de cerca de 100 kilomelros.

(,OS terrenos baixos, que o mesmo atravessa, são ferteis
mas insalubres, como todos em eguaes condições e os
terrenos altos são de qualidade mediocre. A nascença
desle rio tem lagar a poucos kilomelros da margem di
reita do JiquiLinhonha, perlo da fazenda Genebra abi
silnada, dislanle cerca de 90 kilom. da foz que é onde
está edificada a vma de BeLmonLe.

«Esta fazenda Genebra perlencia, e não sei si ainda per
tence, ao general Pederneiras, que abi teve uma serra
ria bem monlada e custeada.

«Creio que a formação do rio Sanla Cru: é devida ás
inundações do Jiquilinhonba n'uquella direcção) o que
perrnilliriu favorecer o commercio do a1l0 Jiquilinhonilu
alé CaLhcío, evilando os portos de Belmonle e Canna
vieiras cujas barras sobretudo a primeira pel"Ígosissi
ma, olferecern grandes difficuldades á navegação cos
leira e imlllensos riscos ao comlllercio.

«Posso asseverar a V. Ex. a veracidade desses perigos,
porquejá visilei as duas barras e explorei as duas gran
des afterias Jiquilinhonha e Rio Pardo) que passa na
villa de Cannavieiras até as cachoeiras respeclivas.



«o canal, que lembro ti V. Ex. como um fuluro melho
ramento desla provincia, destinado a dispensar o auxilio
mnrilimo das duas barms, poderia tambem ser levado a
efTe.ilo perlo <ln costa, desprezando-se a navegação pelo
rio de Santa Cm?:, e aproveitando-se a do proprio Jiqui·
Unhonhn, o que seria mais pralieo e menos oneroso.

"Bastaria aproveitar as aguas do Mogiquiçaba, rio que
desagua no mar entre Santa f;rll: e Belmonte, nlé o Cahy,
entrar pelo rio Guayú, aproveitando os terrenos baixos
adjacentes, que são bastante exlensos, alé o rio de S. An
tonio, e pelos valles deste ir ter a Santa Cruz. A extensão
do canal seria de 80 a 100 kilom. pondo em contingen
cia essas diyersas arlerias fiuyiaes.

"Accresce que o terreno a cavar é areiento e desaggre
gnrlo, tendo apenas dous metros de elevação sobre o nivel
cio mar. Teria o canal o seu começo 8 kilom. acima
da foz do Jiquilinhonha e a melhor parte que este oITe
rece a navegação seria utilisada. Esla parte é compre
hendida entre a villa de Belmonte e o canal Poassú.
A Genebra fica muito acima deste canal.

«Como V. Ex. sabe, é o Poassú que estabelece a com
municação entre o .Jiquilinhonha e o Rio-Pardo por
intermedio do rio da Salsa, affluente deste.

«O novo canal, cuja aberlura lembro, traria a vanlagem
de augmentar o valor de todo o terreno da costa entre
as villas ele Belmonte e Santa Cm:, actualmente despo
voada e sem presUmo.

«Devo observar a V. Ex. que essas indicações não são
sufficielltes para se ensaiar o melhoramento em que.stão,
mas seria conveniente proceder-se a um estudo serio
sobre a materia, o que não poderia eu tentar quando
visitei estas localidades, desprovido dos compelentes
meios.

llPnrece-me segundo o calculo approxilllnlivo, que se
'lç'riu de remover de 150 a 400.000 melros de terra frouxa,
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dando-se ao canal a largura de 5 metros, o que não
levará a despcza alem de ]50 contos.

(.Admillida a hypothese de mais outros 50 contos para
melhorar a parte já existente naturalmenLe, o sacriucio
pl:.cuniario atlingiria cerca de 20U contos, mas abriria
vasto horisonte ás regiões visinhas, permittindo explorar
com facilidade os ferteis e vastos terrenos do rio SanlJ

Anlonio, hoje sem aproveitamento possivel.
«E' verdade que não serviriam os terrcnos costciros

para a immigração européa. como não servem os de
outra qualquer zona, mas poderiam ser u lilisados pelos
nacionaes, mormente depois do saneamento trazido pela
abertura do canal.

«Demoro-me nestas considerações, n.lo com o filo de
allrahir a acção official para tão largos commellimcn
tos, porém para tornar conhecidas de V. Ex. todas as
situações do sul da Provincia e quaes os melhoramentos
esscnciaes de que carecem.

«Depois de Sanla Cru:::, o rio importante que se orre
rece a considel'ação do explorador é o JequilinhrmJw,
já sufficientemente descripto pelo general Pedernci ra'l e
por mim proprio quando incumbido pelo Extl1 SI'. Silva
Nunes, então presidente da Provincia, de iuformar sobre
a possibilidade d'aquella navegação.

(,E' indubitavelmente magestoso pela largura d) seu
lcito e belleza de suas margeus, ferlil e abundante em
madeiras de construcçào, porém pouco saudavel c bas
tante infectado de insectos que tornam a vi vcnda nas
margens um verdadeiro martyrio.

(( ào me parece proprio a colonisação estrangeira,
alem de que já se acha occupado nos melhores si tios.
Os rius da Salsa e Pardo são mai" sadios, mas já se
acham eguulrncnte povoados. Este ullimo é excepcional
mente favoravcl ú pl.lIltação de cado, porque a fres
cura de suas margens é scmpre entretida pclas filtra
ções provenientes dos hanhados superiores que as co n·
tornam.
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(.Tambem eu não aconselharia aos colonos estrangei
ros, caso hou vesse terrenos devolutos nessas regiões,
que n'elles se fixassem porque seriam provavelmente
\' icU lUas d;ls febres paI udosas.

I' Em geral as culturas de arro: e de cacáo não são as
mais favoraveis á colonisação do exterior. O mesmo
succede com a exploração da piassaua, que é tambem
um dos ramos de trabalho preferido em Cannavieiras.

«Se alguns estrangeiros, mormente portuguezes, se
tem estabelecido n'este municipio e prosperado, resis
tindo as inUuencias nocivas do clima quantos têm sido
viclimas ignoradas? .. e que dc hecatombes não seria
repleta a historia da immigraçà~ que demandasse aquel
las plagas. Seria deshumano tental-o pelo menos om
cialmente.

«Demais, não carecem essas duas arlerias lluviaes de
incentivos da colonisação para prosperarem.

«ElIas já têm elemen tos seus, que se desenvolvem de
dia a dia, cOllcorrendo para esse fim, alem da produc
ção agricola já consideravel e com magnificas promes
sas de futuro, o commercio entretido com a Provincia
de Minas (Calbáo e S. Miguel), de onde descem boia
das e varias generos, indo em retorno o sal principal
mente pelo porto de Cannavieiras.

«Essa navegação, que segue o ilineral'io do Rio Pardo
riu da Salsa e ctlllal Poasstí, é devida aos esforços dd
General Pederueiras, a quem se deve egualmente a se
gurança boje existente no respectivo percurso,

«Nüo é a unica tentativa particular de melhoramento
que se nota na localidade.

«Das margens do rio Pardo ba um c.lminho aberto até
a Imperial Villa da Victoria, passando pela povoação do
Cachimbo, devido ao cidadão Jorge Stolze, genio activo
e [llldaC'ioso, que o realisara a expensas suas, CeI'ca de
60 leguas pela malta virgem, onde existiam tribus sel
vagens. Infelizmente esta eslrada, emprehendida por um
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homem isolado, com o fito de allrahir tl'31nlh1do-es
baratos, é muito imperfeita para chamar ao liltoral o con
curso das populações do interior.

Comarca de Ilhéos

«A topographia dos terrenos costeiros entre Cannaviei
ras e Ilhéos é variavel.

«Alé Commandaluba e Una a costa é banhada por pan
lanos maritimos, aos quaes succedem outros de agua
doce, que se prólongam até as fraldas dos outciros.
Esles são em geral seccos, insalubres c pouco ferteis.

«Foi, no entretanto, em semelhante localidade que se
procurou iniciar a colonisação estrangeira, fnndando-se
a colonia Moniz, que foi precursora infeliz das Theodoro
e Rio-Branco. Sobre ellas expendi minha opinião á Pre
sidencia da Provincia em extenso relatorio, quando fui
mandado em cotnmissão examinar a viabilidade dos
nucleos, da qual sempre duvidei, não obstante as favo-
raveis informações officiaes " .. , .

«Dc todos esses nucleos formados pela especula
ção, alvitre de que ainda tenho receio na nova
tarefa que vamos emprehender, o que ollerecia me
lhores disposições era sem duvida a colonia Rio
Branco -possuidora de terrenos abundantes e fer
teis, mas insalubres e de difficil comlTIunicação com
o mercado, sendo o Rio das Pedras que o atravessava
assim como atravessava a Theodoro illtranzitavel ás
proprias canôas, tão eriçado de pedras é o respecti vo
leiloo

«A quarta colonia, estabelecida por essa occasião, foi
instalada no Rio Pardo, proxima ás primeiras cachoeiras
c dcnominava-se Carolina.

«Si a localidade ahi era melhor escolhida, em consc
lluencia da navegação do rio e a fertilidade de suas
margen , teve o nucleo çontra si a insalubridade e a
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inocnla'ção dos V1ClOS aclimados nas tres primeiras,
não sendo o menor delles a desmoralisação e o relaxa
menlo adminislralivo.

«O resultado, em presença de taes factos, não podia
ser duvidoso, e só o optimismo cego da occasião não o
enchergava. O meu relalorio foi mal acolhido como
perturbador das esperanças levantadas e mandado dor
mir na poeira dos archiv05 do ministerio da agricul
tura, onde ainda se acha sem nunca ter sido dado a
publicidade.

«Proseguiu-se na cmpreza fascinadora e tudo se anni
quilou.

(cParamecerLHlcar do que era acolonia Carolina, sobre
a qual se fundavam enlão lodas as esperanças, depois
de desillusionado sobre as precedentes, emprehendi
a viagem do Rio Branco alé aquelle ponlo pelo inte
rior a ver se havia possibilidade de ligar o novo nueleo
aos anleriores, por uma estrada conveniente, evitando
a descida ao Rio Pardo e a barra de Callnavieiras.

"Sem recursos e :>em pessoal, por isso que não tive
companheiro omcial de commissào e nem esta teve re
muneração, ou auxilio de especie alguma, senrlo lodo o
serviço graluito e a expensas minhas, percorri a pé
cerca de 9 leguas pelo malto virgem, onde ningu~m

havia ainda penetrado. O resultado desanimou-me
completamente sobre o exito da tentativa. Hoje essa
região acha-se povoada, tendo sido anniquilada a tribu
dos Pataclzós que a habitava e que eu sempre reputei
inorrensivos, visto não me terem encommodado na tra·
vessia, que aliús durou dous dias.

(cA minha comitiva era apenas composta de cinco pes
soas, tres trabalhadores que abriam diante ,de mim as
picadas, o Dr. Luiz ;Vroreau, espirito renectido, prndente
e illustrado, meu companheiro de trabalhos intel1ectuaes
ba vinte e quatro annos-todos nó~ mal armados. E' neste
percurso que eslão as .minas de diamanles do Sa-
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lôbro, rio salgado que atravessa a dita matLa, ás quaes
não liguei importancia, e não obstante as ler reconhe·
cido por acreditar uma cataslrophe, como realmenle
foi, a sua exploração.

«ALlrahidos pela miragem dipmánLina, abandonariam
os cnltivadores as plantações começadas, e surgiriam as
luclas renhidas, inevilaveis nesse conlliclo de ambi
ções.

«De. Una para Ilhéos DS onleiros approximam-se mais
da cosla, porém sem mudar de aspecto nem de quali
dade.

«São ponco ferleis e despovoados, apenas a l'illa 1\ OVI1,

sila nas proximidades cio mar, tem uma população de
indios pobres, sem industria, que cu1Livam a mandioca
e exlrahem a piassa, a, deslruindo os maltos como é
costume em taes explorações.

"Em Ilhéos o porloe a barra são c()ml11ouosese~l1ros,

mas as diversas tentativas de colonis<lção :lhi feilas
não tem produzido res'.lEados salisfacturios TamlJern
os terrenos não apresentam por loda parte U LlJesmo
caracter de fertilidade. Exislem fazendas bastantc
prúdu~livas, já occupadas, assim como grandes exten
sões de reconhecida mediocridadc.

"OS rios .limada e Lagôa, que banham essa região;
são povoados nas respectivas margens, não sendo, por
tunlo, a falta de popnlação o que tem retardado o movi
mento local. Uma das culturas a [li preferida é a do cC/cáo;

e se nüu dá tão abnndantes colheitas como as oblidas
nas margeus do Rio Pw'do, é todavia bastanle remune
rndora para attrahir a concurrencia de lavradO! es.

,,;'\lo Hio Pardo preferem as baixas, por screm mais
frescas e a presentarem maior espessura as camadas
argilllsas porém em Ilhéos planlão por loda partc, até
no declive das collinas, o qne jnstifica a din·ereo a da
producção e ameaça o cacaosal de não ser tão dura
douro.
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(cE' !las parles bc/ixas dos rios, que plantam a canna,
com que fazem a aguardente de carma, bem reputada
no mercado e constilue um dos ramos de expor
tação.

«Os rios de Ilhéos são pouco pavegaveis, o mais ex
tenso não olTerece mais de 80 kilometros de percurso,
até a primeira cachoeira. Nas margens do Lagôa. se
poderia estabelecer um nucleo, mas nestes ultimos
tempos tem-se desenvolvido no leito uma orchidea de
nominada Dama do Lago, que prohibe completamente
a navegação.

«Os esforços empregados para extinguil·a tem sido
baldados; o mal recrudesce sempre, ameaçando os
productores locaes, que não poderão utílisar-se dessa
communicação para o transporte de seus generoso
Talvez a nav~gação a vapor conseguisse, depois de
penosos trabalhos, anniquilar esse germen pernicioso,
mas que sommas enormes não se consumiriam até a
obtenç ão do resultado?

"Resumindo tudo quanto tenho exposto sobre as
cinco comarcas acima, vê-se que tomando por ponto
de parlida o rio de Ilhéos, atravessa-se uma super
Licie de 200 leguas quadradas (!n$ melhores terrenos
do mundo, perfeilamente reg:lC.o POI- fortes e abun
dantes mananciaes provenic~tes da Serra dos Aymol'és
separada da costa por uma zona de 21\ a 30 leguas de
largura, completamente dCSpovO<lda, senão desconhe·
cida. A sua riqueza agricola é incommensuravel, bem
como a mioeralogica, e conslilue uma primorosa re
serva para o fuluro, quando as vias de COUlllluoicação,
ou por canôas ou por linhas ferreas, favorecerem os in
slinctos de coronisação local.

Si a epocha pai-ece propria a taes commettimentos,
misler senl prevenir os capilaes para lental·os.

Delles e só delles depende o tuturo de uma zona im
mensa, lão rica que assombra o explorador e entristece
o patriota veudo-a inactiva e abandonada.
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Camarca de Camamú

Melhor situação do que a de Ilhéos é sem duvida a
da Serra Grande, no município da Barra do Rio de Con
tas, 45 kilometros ao Norte d'aquelle porto.

Possue ella terrenos ferteis e bons mananciaes, aptos
para estabelecimentos de motores hydraulicos, mas seria
preciso abrir estradas, ou para Ilhéos ou para ó Rio
de conias, e neste caso o centro da colonia deveria ser
collocado nas margens do Rio Jeribof:assú, distante 15
kilometros do Rio de Conias, carecendo de ser estudada
essa installação mais minuciosamente. Existe neste ulti
mo rio uma boa fazenda, propriedade do coronel Anto
nio Lessa, a 30 k.ilometros da emboccadura, que dizem
ter 12 leguas de extensão, mas faltam-lhe as communica
ções, não sendo o rio navegavel em eo~sequencia da
multidào de cachoeiras, das quaes é a primeira chamada
Pancada Grande que fica a 20 kilometros da foz, e por
conseguiute ainda 10 kilometros abaixo do referido sitio.
Actllalmedte só descem canôas por cima das cachoei
ras, navegação arriscada e que não póde servir ao trans
porte de certos generos de lavoura. Seria preciso uma
via ferrea que contornasse os obstaculos.

Entre a Barra do Rio de Contas e Marahú, ha a re
gião do rio Aearahy, formada por terrenos terciarios e
impropria á eolonisaçào. Em Mal'aluí hl>l os calcareos e
as tnrfas, que se prestam a explorações industriacs e já
para ellas tem havido alguma animaçào, embora sem
resultado, que avulte no mercado.

Cinco leguas mais para o Norte está a villa de Cama
mú, cujo districto não me parece olTerecer vantagens
posiLhas 2. immigraçào. Comquanto as informações lo·
caes asseverem subsistir elementos favoraveis, não pos·
so assumir a respousabilidade de confirmal-as, sendo
para mim completamente desconhecida a localida ie. Se
ria conveniente estudal-a em vista do futuro, não de
mandando o facto grande de peza, como penso.
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Comarcas de Taperoá, Valença e NaZ8,reth

"Os terrenos das duas primeira!> comarcas citadas po
dem ser de primeira qualidade, mas a noticia que te
nho é que não olferecem garantias de salubridade lá
onde seria possivel, adquiril-as para a colonisação.

"A quatro legnas de Taperoú houve nm ensaio colOlúal
ha muitos annos, creio que pelos tempos da Independen
cia ou antes, sendo negativo o resultado, quer pela fre
quencia das febres, quer pela difriculdade de commu
nicações. Morreram os colonos e a idéa desappareceu.

"A duas leguas de Valença, no lagar denominado S. Fide

lis, terreno granitico, avermelhado e cheio de accidentes,
proprio talvez p::l.ra a cullura do café, houve egualmen
te uma tentativa de colonisação, porém em más con
dições.

"Convidado pelo Exm. Sr. Dr. Venancio Lisboa, Pre
sidente em 1875, a viútal-a e a dar meu parecer sobre o
movimento havido quando o nucleo parecia querer
desenvolver-se, fui contrario no systema estabelecido,
condemnando aquella forma regimental de fundar nu
cleos como se fundam fazendas. Ainda uma vez os' fa
ctos me deram razão e a colonia definhou e extinguiu-se
e m poucos mezes.

"Na comarca de Na=areLh deve haver algum terreno que
se preste á re&lisação da idéa, porém não sei si os ha
devolutos e em condições tconomicas que permíttam a
respectiva exploração, não sendo conveuiente firmar-se
qualquer projecto em informações sem responsabilida
de eITecliva.

«Seria acertada qualquer despeza, que garantisse a per
feita syndicancia das circumstancias locaes, aié porque
ha uma via ferrea em trafego, que, no caso de indicias
favoraveis, poderia ser ulilisada vantajosamente."

Segnindo com suas observações para as comarcas que
se seguem, depois de citar um officio do juiz de direito
da Victoria, em que este magistrado pedia se encami-

•
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nhasse a immigração para a:{uella comarca, sobre a qual
nào emiL.Le opinião pelos poucos dados de que dispõe,
conLinúa o illusLre InspccLor das Terras Publicas pela
forma seguinLe:

"De Maragogipe em deanLe peneLramos na zona dos
engenhos, que abrange os municipios ue UacllOcira,
S. 1l11aro, S. Francisco ~falla de S. Joâo e parLe de Ala
goinhas, que peneLra nos valles do Subauma e Inham
bupe e extende-se aLé o municipio do Conde.

(IA colonisaçãu nestas paradens já cul h'.Idas e no do
minio de mulliplos proprieLarios, só ~ení proficua c
salvadora dos inleresses alli constiluidos quando pro
vocada pelos acLuaes senhorio " liberLos ehl'; apprehen
sõ~s morLificadoras, e demandará grande emprego de
capiLaes, não pelo facLo da immigração, 11lClis pelas in
duslrias que deve esta servir e desenvulver .....

"Terminarei o que me resta dizer sohre o esludo dos
terrenos, proprios á imllligração, fazendo uma dig,'es
são pelos que se acham proximos ás nossas grandes vias
ferreas em lrafego.

Mattas do Orobó

"Começarei pela zona do caminho de ferro central, por
ler sido ella lembrada pelo EXI11. Sr. Minislro da Agrí
cullura cm virLude das recommendações feitas pelo
Exm. Sr. Cons. Bandeira de Mello. Reporlo-me ao pa
recer apresentado pelo habil e distincto Engenheiro Dr.
Miguel de Teive e Argollo e que se acha annexo ao Re
I ~lorioda Presidencia de i887,

((o illustrado engenheiro Ii milou-se a eRpu!' a situação
l'avoravel das Matlas do OraM, na distancí..l de 25 a 100
kilomelros da estação do Sitio Novo, abrangendo uma
superficie de 6000 ldlometros quadrados, com boas con
dições de clima e fertilidade banhada pele,s aguas elos
rios U/inga eAgua Branca.
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(cAcceiLaudo de anlemão as apreciações do Dr. Argollo
. oure as vantagens naturaes alli existentes, comquanlo
nào me pareça sufficiente a situação hydrographica,
tendo apenas dous rios importantes mais ou menos, so
breludo depois que o surribamento das mallas tiver di
minuido, como é infallivel, o regimen e frequencia das
aguas, pedirei licença a V. Ex. para tornar bem salienle
o pensamento do emerito engenheiro para que a má in
lerp' elação das phrases não faça grave injustiça as suas
opiuiões ruraes e economicas.

(L 'ão creio, como muita gente suppõe, e poderia tirar
essa falsa illaçào das palavras do Dr. Argollo, que deva
ser anhelo do paiz a anniquilação da grande lavou<"a,
que é, foi e será sempre por loda parte o suslenlaculo
da producção economica, o germen tin riqucza nacional
nas regiões agricolas. Si não é, nem póde ser aspiração
legitima para determinai· o, deveria ser rcpulado funcsLo
ii causa publica.

(C \ pequepa lavonra, acanhada em scus meios de acção
limitada em seus desejos, é synonima de miseria, quer
para os particnlares, quer para o paiz em que se ins
taHa exclusivamente.

tiA idéa de que poderia e1la substituir a grande cultura
nasceu das extravagancias da revolução franceza, que

rcndo levar ao excesso as conclusões do nive1lamento
social.

"O que havia era um absurdo economico e uma des
humanidade garantida, impmpria mente denominada
grande exploração.

"Pretenderão corrigil-a e crcarão uma situação que de
veria. asphyxiar-se dentro de duas ou Lres geraçõcs.

«Hoje a marcha dos espiritos, melhor encaminhada,
vae fazendo "olLaI' a questão a seus verdadeiro eixos; os
esforços tendem ás agglomerações e não aos relalha
mentos, 4 coadjuvação cimentadn pelo interesse reei
PI'OCO e não ao isolamenlo azedado pelas aspirações do
egoísmo, por mais legitimo que pareça ser.



('o uso de apreciação provem de que em genll se con
iunde pequena lavoura com peqllena propriedade e gran
de cultura com extensão de dominio.)}

Depois da exposição de suas idéas ácerca deste assnm·
pto, em que o autor justifica em longas e instruclivas
observações essas prembsas, segue pela forma seguinte:

«(Não liveram por fim as observações acima emillidas
contestar a idoneidade das 1Waltas do Orobó para a ins
taJIação de nucleos coloniaes, podendo-se supprir qU!lI
quer distancia por meio de ramal economico.

«Havendo salubridade local e certeza de mananciaes,
é possivel, e até proficua qualquer te.nlativa mas auxi
liada pe o capital, sem o que será UlUa nova desillusão
no futuro. Sem a combinação dos tres elementos, terra, ca·
pital e trabalho, não acredito em producção vantajosa e,
porl3uto, em cl'eaç'ão de rique:a, mórmente nas cir
cumslancias acluaes, quando a desorganisação das for
ças ameaça tragar ludo que existe.

«As maltas do Orohó, segundo as plantas que tenho a
vista, traçadas pelo juiz cOlUmissario engeuheiro Santos
~ousa, não se me afiguram bem regadas. Só o rio Agua
Branca as atravessa em uma das extremidades, indo lan
çar suas aguas no Capivary, tribulario do Paraguassú,
essa zona, tendo por limites naturaes as aguas dos dous
rios acima, que a contoruam por 3 lados, deverá ter
approxiroadamente a area de 1000 kilometros quadrados.

«Limita·lhe o quarto lado a estrada que vem da po
voação de Ulinga ao Mundo Novo.

«Fica proximo de varias eSlradas e fazendas e é nesse
ponto, creio eu, que a superintcndencia da linha ingleza
-Estrada de Ferro Central-deseja estabelecer um nu·
cleo, tendo para esse fim regressado a Europa em bu!Oca
dos precisos elemeulos. A parle das maltas comprehen
dida entre o Agua Branca e o Ulinga é mais vasla,
abrangendo superficie pelo menos egllal a 5000 kilollle·
tros quadrados, porém me parece ser mais sêcca, visto
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não ser I'travesS:lrl<1 por arteria alguma, que merecesse
ser indicada na p\;]nta em questão. Os rios Bonito, Ria
chão de Utin!7a, riu do Màrro e Riachão de Lapinha desa
guam uns nos oulros e vão ler ao Utinga, tribl}lario do
S. Anloqio, um rios aflluentcs do Paraguassú.

Não conbcço a loealidade c as indicaÇ..ôes acima não
me parecem sufficientes para qualquer tentamen.

Assevera-me um distincto engeuheiro, o Dr. Auguslo de
Lacerda, que se corrigiria esta falta de mananciaes real
mente accusada no interior das maltas, desviando em
certos pontos as aguas do Ulinga para aquellas, ficando
seu leito sobranceiro ás mesmas.

Será medida dispendiosa ou não, é o que não se pode
desde já avançar, parecendo-me que, em todo o caso,
deverá prej udicar os interesses já constituidos no per
curso do Ulinga, diminuindo-lhe o volume das aguas em
uma região em que elias não abundam.

Via ferrea a Alagoinhas

Ha no percurso dest:J. linha muita deficiencia de ele
menlos proprios á colonisação

Nos seus primeiros 35 a 40 kilometros as margens são
occupadas por engenhos e fazendas de duvidosa ferlili
dade em sua maioria. Terras trabalhadas e devastadas,
occupadas por mulliplos moradores, qualquer tentativa
para desaproprial as demandaria avultado dispendio e
este não aproveitaria a via ferrea garantida pelo Estado
desde que nos 20 ou 25 primeiros kilornetros ha porlos
de mar perfeitamenle abrigados, que altrahiriam o com
mercio.

Do kilomelro 35 ao 65 pouco mais ou menos, as condi
ções, de duvidosas que eram, pas3am a ser francamente
deleslayeis. São lerrenos terciarios, em sua quasi tola
lidade ligeiramenle ondulados e com raras aluviões.

Só ahi vegelam a piassava, o coquilho e a mangabeira,
e ainda assiLll rachiticamente. O proprio gado, que elles

28



220

apascenlam, é de Fecundidade limitada e de aspecto
infeliz. São verdadeiras chamecas, sem applicação pos
sivel na actualidade, embora se encontre o kaolin, Ião
apreciado nos trabalho'> cer.lmicos.

Do kilometro 65 em diante começa a região dos enge
nhos do Municipio da Malta, cuja decantada Fertilidade
tem desapparecido em grande escala.

Esta região se estende até o kilometro 100 appro'<i
madamente, entranrlo pelo municipio do Galá, com
mais ou menos aptidão para as explorações ruraes,
porém sem situação especial favoravel á immigração.

Do kilometro 100 ao 123, ponto terminal em Alagoi
nbas, revivem os terrenos terciarios com os mesm')';
inconvenientes assignalados, se b~'n ([ue c()m menos
intensidade seda injustiça n10 reconheceI-o.

Ha, porém, no decurso desta linha umaJabrica cenlral,
montada em excellentes condições e pertencente a uma
associação de proprietarios, elles proprios Fornecedores
da materia prima. Os terrenos adjacentes são ferteis e
nimiamente proprios a culLura da canna.

Tem, portanto, em seu favor 0$ m'~lh lre<; elc.nentos
ele pro peridade, u-;c;im hnja direcção intelligente e ver
dadeiramente industrial.

Hoje se montaria um est::..belecimento i<1enlico com
melhores garantias de resultado, dispendendo· se quantia
muito inferior, visto ter a industria saccharina realisado
progressos consideraveis, e ,e terem aperF'iyoado .as
ideias sobre a exploração de Lae iniciativa'i.

O capital di pendido sóbe alli a (ia:! contos, sem que
e sa quan Lia tigul'e o custo de via. de communi

caçào, além de meia duzia de kilometl'Os costeados por
animaes.

O seu rendimento em assurar nunca excedeu de 9,5
teneio aliás cannas de qualidade superior.

Com 30') contos far-se-hia n~ actualidade estabeleci
mento muito proticuo.
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Consta-me que o engenho central do Ribeirão, na pro
vincia de Pernambuco, custara somma egual, incluidos
100 contos despendidos com a viaç:io. O seu rcndimento
em assucar nltinge 10 "/. e os accionistas obtivernn. o
lucro de la "lo do respectivo lr:.liJalhu industria!.

Esta provincia, Exm. Sr., Icm sido infelicissimn nas
l>uns innov:::ções. As fabricas centraes, que foram inslal
ladas, não correspondem li expeclativa quasi sempre
por falta de direcção conveniente. As que foram conce
didas a uma companhia ingleza, luctaram contra a
voracidade das pretenções e cahiram antes de ser
ina uguradas.

No percurso da linha ferrea em questão ha uma dessas
tenlatiyas abortadas, representando uão pequeno capital
completamente perdido; é a de Cotegipe, em engenhQ
ferti/ cercado de muitos outros que lhe poderiam ga
rantir auspicioso futuro,. send.o ella a ljue mais proxima
fica do mercado da capital. .

Como não vem ao cas'o a discussão desses melhora
mentos, reservar-me-hei para dizer o que penso sobre
o assumpto quando tiver de expencler o juizo proprio
sobre o reconcavo e suas necessidades agricolas.

Ramal do Timbó

A linha lllgleza obteve conces 'ào de um ramal, que,
partindo de AlagoinlIas, fosse ter ;1 povoaçãoi do Till1bó
na direcção da provincia de Sergipe. Esse I:.amal jú em
trafego, atl'lvessa no começo terrenos i<!énlicos aos
do ponlo de partida; entra em se~uida pelos valIes do
rio Subahuma e Inha17lbufJe, occupados por engenhos,
fazendas e plantações de fumo. 1 'ão ha por ahi situação
que se presle a ensaios coloniaes, a não ser nas condições
pedidas pelo reconcavo.

Prolong-amento de Ahg'oinhas a Villa Nova

Esta linlIa, que é propried'lde nacional, construida
a expensas do tbesouro publico, com o fito de pôr o



222

grandioso \'alle do S. Francisco em communicação
com o mercado da capital, atravessa quasi sempre
lerrenos de mú natureza em grande parte de seu
percu,so actual, cujo ponto termiual é "i/la Nova dl1
Rainha, conbecida hoje por cidade do Bomfim.

De Alagoinhas a Serrin!l(( no kilometro 110,581, a
região é estedl e falta d'agua, são taboleiros e candeaes.
que só admittem a creação elo gado, e essa mesma em
más condições, porque solTre crueis allerualivas.

Apenas no logar denominado Lamarão, no kilornelro
85,441, ha alguma densidade' de população, que passa
por inclemencias em tempo de secca.

Apparecem ahi e acolá porÇões de terreno solfrivel,
em que a pequena cultura vive mais ou menos mise
ravelmente.

Quando sobrevem a estação calmosa e não é acom
panhada de trovoadas que encham os tanques locaes,
a população emigra em busca do elemento de vida qtle
lhe falla.

Semelhantes condições são il1toleraveis e demandam
grandes provisões no sentido de recolher as aguas e
guardaI-as para os tempos da necessidade, que são
period iras.

Da Serrinha alé Iliuba atravessa·se a reglao das
catingas, proprias para a creação, Certeis quando chove,
no dizer dos habitantes locaes, mas abrazadoras em
occasiões de seccas, a ponto de nem deixar os ramos
das arvores no caso de prestarem a alimentação do
gado.

A serra de I1iúba, á 269klll .260 é fertil e sauda"el,
de clima ameno e nella vegetam todas as plantas tropi
caes. A uva se desenvolve com muita força e produz el11

abundancia podendo esta região prestar-se a planla~'ãa

das vinhas que se ramificariam pelas encostas e valles
da serra.

A uvv., que na Europa só dá uma colheita al1nual, entre
nós pode dar alé tres, e basta esta confrontação para
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fazer desse plantio um importanlissimo ramo de com
mercio e mesmo de industria, a dos vinhaleiros.

Tem, porém, o inconvenienLe de ser muiLo acciden
tada essa região, impedindo a expansão das grandes cul
turas annllaes pela acção do capital.

A zona da Villa-Nova da Rainha, ou cidade do BOID
fim, é incontestavelmenLe, em todo o percurso, a mais
idonea para a colonisação e conviria estudal-a para esse
fim, aproveitando-a desde já.

A cidade acha-se edificada em uma bacia circulada
de montanhas e collinas que entretem constante fres
cura na localidade, mesmo durante os mezes mais cal
mosos.

Varios regaLos, como o da Villa·nova das Missõe.s, e
multiplicadas fontes concorrem para conservar a ver
dura e favorecer as plantações. Os terrenos circuIDvi
zinhos são ferteis em vista de taes condições e ha varios
cafezaes plantados em Laboleiros já cultivados ouLr'ora
por plantadores de milho, feijão e mandioca que se
mostram tão viçosos e pujantes como os dos terrenos
"irgens, signal evidenLe de que encontram todos os ali
mentos de que carecem.

As rochas locaes são graniticas, o solo argilloso e aver
melhado, desde o vermelho escuro até a côr de choco
late, o que é indiciO de bôa natureza, como está prova
do pela provincia de S. Paulo, possuidora de terrenos
identicos, cuja producção é maravilllOsa.

Não obstante as excellentes condições locaes, os arre
dores da cidade pouco concorrem para enriquecer o
mercado.

Não ha propriamente cultura senão depois que::. loco
motiva for despertar os estímulos desalentados.

Era natural, desde que a exportação não compensaria
o trabalho e o consumo tinha limites acanhados.

Essa laVOllr:1 mesma é toda reLalhada, domiuando o
que intitulamos pequena cultura, que nunca poderia de-
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lerminar O engrandecimento da loc1lidáde :;e ti ver el\a
ele viver unicamente de Ines explorações.

Ser:'J, toelavin, iujusli<:n n;]o confessar qne jlÍ algnns
pro[Jriclnrios, laes como o lnlentoso e h:1bil engenheiro
Dr. AlIslric1iano de Carvalho, se abalançaram a reformas
snlulares, que devem produzir 1Jenef1cos rC'sullados no
espirito publico animando egl~aes exemplos e generali
sando as verdadeiras ideias da explor~lçào agricola.

Devido, sem duvida, a essa falla ele inicialiva no plan
lia remunerador ou ao acanbamento das babilila~'ões

ruraes de seus hnbilanles, que começam agora a entre
ver as vantagens reaes da civilisação, as terras em l'illa
lIova da Ruinha não são passivas ainda de graude valor
pecuninrio, sendo facil adquiril-as a preço vantajoso.

Por oulro lado a população numerosa e pouco exi
g~llle presta ·se ao serviço mc(liante modica remunera
ção, que mio excede de 600 a 700 reis di:nios.

Apreciando eslas vanlagens excepcionaes, incumbe a
. pes"soa elllendiua, que, conbecendo minhas ideias, es

iu'da os factos cOll\'cnienternenle debaixo do ponlo de
visla preciso para uesenvolvel-os ou criticai-os, o Dr.
Llliz ~'[oreau, jú cilada no presente relatorio, ue per
correr uma certa zona e informar·se das proporções
par~ qualqner inslallação de nucleos coloniaes.

Seguindo de \'il\a Nova na direcç:lo de' Norte, os 15
primeiros kilometros são comparali vamente mediocres
começando os bons terrenos do povoado denominado
Caldeirão proxi mo da estaç;]o de Cariacâ e estenden
do-se ale o Rio I3ranco ou mesmo Rio Aipim, em éujo
percurso de 211 kilometros, occupado por malta virgens,
ofrerrcendo excellenles condições ao plnnlio das ~e

mentes trtlpicaes. 1 J;]0 sei se irá esla vantagem ate o
cacào porque não se póde formnlar juizo seguro sobre
a idoneidade sem se proceder a sondagem do terreno e
isso se comprehende

O cacáo só vegeta e prospera em terrenos fre&cos
franca e profundamente argillosos, entretiua a respe·
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cth'a humidade por uma c"'pil!ari lade consl1nte nas
raizes.

A medida que estas penetram no súlo, é preciso que
este lhe forneça -nateriaes d'aquella naLurelJn.

Se a camnd.J, embora rica e lJ.umida, não li\'er a pro·
fundidnde reqnrrida pnra que nunca variem as Con
dições vrimilivas, é inuUI tentar o pl:mlio, poryue a
arvore, frondosa nos primeiros annos, definha e I\I')IT":

inespel·adamente. ;..rais de UIll exemplo telU comprovado
el>~a asserção, deixando, a principio, os lavradores estu
l'l'fnCIOS sobre as causas do uesastre_

E' por esta razão que a h1Youra do CrlCÚO não se dI s
envolve por toda parte com feliz exito, sendo nté hoje
mui limitadas as regiões que orrereçam completa snti-;
ra~'ão <is exigencias desse \'egetal precioso.

Nas maltas a que alluuo, existem alguns roçado,> plan
tados em café, cuja \'egctação esplendida confirma as
apreciações acima augurando brilhantes resultarios.

Tomando por base a margem do Rio Branco, onele
existe proximo nma cachoeira apta pnm estabeleci
mento de motores hydraulicos, poder-se-hia fundar
um nuclco, qne se estenrleria mais tarde por toda:! re
gião, com todas n'> probabilidades ele resultado feliz.

Ficando a localidade di,tante da Vil/a NO(la da RI/i
Ilha 25 kilometros, e 20 de Cadacá, não seria dimcil
ligai-a a qualquer dessas estações por um pequeno ra
lUal de cODstrucção ecoDomica, servido pelo prnpd I

material rouante do prolongamento e nesse caso achar
se-bia:n preenchidas as principaes condições favoraveis
ú coloni ação, a saber: salubridade. clima. alml1duncia
d'ag/la c transporte {aeil, permiltindo a instnllaç'ão de
motores hydraulicos, condição econoJllica de granrle
apreço.

No CWllflO Formoso, proximn tambem ú Villa Nova,
se poderia l'l1sni(lf algum l1ucleo, mas, alem de ser
mais difficil t: onel'OSO o transporte, que delJ!unuasse,
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accresce que niio ha a mesma frequencia de carregas e
fontes, o que diminue muito a importancia local, sobre
tudo no interior, sujeito ii interrupções de chuva por
largos mezes.

A maUa, a que me referi, denominada Periquito, ~is

margens dos rios Branco e Aipim. são, na minha opi
nião, as que devem ser preferidas na'lueIla zona.

O pequeno ramal poderia ser feilo pela propria admi
nistração do prolongamento, zelosa e dedicada como
tem sido, com muito pouco dispendio e economica
mente. Já o distincto chefe que dirige o serviço, o Dr.
Luiz da Rocha Dias, tem explorado aquelles arredores
ultimamente, desejando aUrahir o trafego local, mandou
abrir uma picada larga até Agua Branca, que é hoje
estrada frequentada.

Facil seria do ponto ciLado, em vista da densidade
da população estabelecer uma colonia mixta de nacio
naes e estrangeiros, que, se auxiliassem e completassem
mutuamente, communicando estes melhores processos
de trabalho e recebendo aquelles observações e conse
lhos dos habitantes locaes, autorisados pela experiencia
adquirida.

A colouisação no districto em questão teria a V3 nta
gem de, com pequeno dispendio mais, estender as .~ela

ções dessa grande arLeria, creando para ella uma fonte
de renda capaz de apressar pelo exemplo das vantagens
conferidas, a emancipação da via ferrea ainda depen
dente dos auxilios do thesouro publico. Essa tentativa
seria seguida de identicas inslallações pelo interior
quasi uesconhecido.

O Estado, que já tem gasto cerca de 180 mil contos
em )'ias ferrea de sua propriedade, tem interesse em
desenvolver as relações das mesmas, diminuindo os en
cargos do respectivo custeio.

Essas considerações devem actuar, de preferencia a
quaesquer outras, esde que as ~I?p.dições locíles o per,



227

miLlircm, sobrc as decisões a tomar-se com relação a
tão grave assumpto, porque augmentam os rccursos om
ciaes do paiz, ao mesmo tempo que dão vida ás loca
lidades.

No kilometro 226,959 do percurso do prolongamento,
está a estação de Santo Antonio das Queimadas, sita em
região pouco tentadoura, porque, no centl'O das catin
gas, é sujeita a todas as infiuencias clilllatericas de taes
situações; mas tem ella uma importanci.a relativa, que
não deve ser desprezada, desde que é destinada a ser
ponto inicial de uma projectada via ferrea com dcstino
a Jacobina, que tem concessionaria, porem sem garan
tia de juros.

Essa linha deve passar no Morro do Chapéo, 36 leguas
distante de Queimadas, sendo que d'aquella localidade a
Jacobina a distancia não excede de 20 lcguas.

Essa região, que dcve a liuha ferrea felicitar, é pos
suidora de ricas miuas e sobre ella ha até legendas tra
dlcionaes. No Morro do Chapéo os terrenos são ferteis,
porem actualmente sem applicação passivei.

A região da Jacobina Velha é reputada excellcnte para
a cultura. Sua elevação sobre o nivel do mar é de -150
metros. As maltas mais proximas são as do Tombador,
tre:t. leguas a O. da villa, e o rio que por ellas passa é
o Ilapicurú·mirim, o que leva os habitantes a sc utili
sarcm dc preferencia do Riacho do Ouro, cujc leito
atravessa o povoado ou lhe fica muito proximo.

Jacobilla, funrlada em 1721, jú foi um centro conl>ide
ravel de exploração aurirera, tcndo sido abandonada
depois da descoberta das minas de diamantes dos Len
çóes. Ainda hoje se notam alli vesligios dos trabalhos
executados.

As everOll-me o concessionaria do pri vilegio que a
região abrangida pelo mesmo tem magnificas propol-
ções e é destinada a Ulll futuro immenso.

Como o faclo demanda mais minuciosas informações,
que não tenho em meu poder, limito-me a assignalar a

29



cxistencia ue taes vantagcns, scm assumir a responsa
bilidade das asserções. O concessionario é o Sr. Com
mcndador José Antonio de Araujo, que poderá prestar
csclarecimentos mais circumstanciados, se forem elles,
neccssarios. »

Instrucção Publica

O estado relativamente atrazado em que se acha ainda
a instrucção publica tem suas causas historicas.

Durante todo o tempo colonial quasi que se não podia
fallar em instmcção, e não foi senão nos ultimos annos
do seculo pass~do, que na Bahia se principiou a prestar
alguma attenção a este importantíssimo ràmo do serviço
publico, como resultado das sabias leis a e3te respeito,
decl'etadas em Portugal pelo Marquez dc Pombal.

A' chegada do Príncipe Regente, depois rei D. João vr,
a 13ahia, em 1808, de instrucção só havia algumas aulas
primarias e de latim. Quem aspirasse estulios supcriores
tinha que fazeI-os em Portugal.

Um impulso mais forte teve então a instrucçào sob
o governo do Conde dos Arcos a cujo nome se ligam
muitos outros progressos na historia da Bahia. As quatro
aulas publicas de latim, creadas na capital antes de 1810
triplicaram o numero de seus discipulos e foram augmcn
tadas com mais outra particular; a de rhetorica dobrou
o numero de seus discipulos; o mesmo as de philoc;opbia,
geometria, desenho e commercio. Sob seu governo
creou-se, por Carl. Reg. de 5 de Abril de 181t, o scminario
de sciencias theologicas e, por Carl. Reó. de 2g de Dezem
bro de 1815, o collegio medico-cirurgico, e parLiculares,
inlluenciados por esta bcnefica direcção, que ia tomaudo
a instrucção publica, crearam aulas de geo6raphia,
francez, in~lez, historin, musica c csgril1l:l.

A par do grande íntcrc-;sc llLlC tomava, manifeslava
o Conde grande protecção J instrucção, prorligali-;ando
liberalmente meios aos que queriam estudar e. formar-se



em Coimbra, e a este proveitoso impulso é seguramente
a quc sc devc o apparecimento de um grande numero
de espi ritos esclarecidos e robustos oa epocha da io
depeudellcia.

Alem da capital, foram-se creando cadeiras nas villas
da Capitania, nem só de primeiras lettras, como de latim,
geometria, logica, rhetorica, agricultura e francez, cha
madas aulas de estudos maiores, de forma que, depois
de livre o Brazil- em 1823, havia destas cadeiras 43 c
não pequeno numero das de primeiras lettras espalba
das na provincia.

Proclamada a Independeucia do Brazil, foi a materia
dirigida pelo governo central, que logo apressou-se em
augmelltar o numero existente de cadeiras, provendo·as
de mestres de que podia lançar mão.

Para o precnchimento dessas cadeiras primarias da
va-se o seguinte: Vaga uma dellas, o Juiz de fóra, pu
nha·a por editaes em concurso, seguindo-se o exame
dos candidatos, que era feito perante dous professores.
Estcs passavam a apresentar ao candidato um livro,
como os Elementos de Civilidade, do qual este lia alguns
períodos.

Em seguida eram-lhe dictadas algumas phrasc' muito
communs para serem escriptas, eram-lhe dadas divcr
sas contas de sommar, diminuir, multiplicar e repartir
para serem feitas, e, finalmente, se arguia em gramma
tica portugueza e doutrina christã.

Prestado este 6xame por esta fórma, eram as provas
remettidas ao Arcebispo, ou a quem suas vezes fizesse,
para dar sua opinião ácerca de qual dos canclidatos
devia ser o preferido, mandando então a camara muni
cipal passar a provisão de nomeação.

Passaudo, por virtude do acto addicional, para as
assembléas provinciaes a attribuição de legislar sobre a
instrucção primaria e secundaria, passou a da Bahia,
pelo motivo de se crear um lycell na capital (pela lei 33



de 9 de Março de 1836) a abolir paulatinamente as aulas
de estudos maiores, que se achavam espalhadas pelo
vasto tcrriturio da 11I'ovillcia e ~l cOllcentral-as Ilnquelle
estabeleci menta, de fórma q ue já em 1838 só havia del
las 26, sendo o resto abolido em 1860.

Deste ulLimo anno foi a primcira rcforma que se f~z

na instrucção publica com o regulamento de 28 de De
zembro de 1860, em virtude da autorisação do Art. 4°
da lei n. 844 <.le 2 de Agosto do mesmo anno, que obteve
approvação do corpo legislaLivo, com algumas altera·
ções pela Resolução n. 868 de 6 de Setembro de 1861.
Submetlido por este motivo o dito regulamento á nova
redacção, foi publicado e mandado executar por acto
de 22 de Abril de 1862, e é conhecido pelo «Regulamen
to organico da Instrucção Pnblica.))

Segunda reforma foi a feita e publicada no regulamento
de 27 de Setembro de 1873 pelo vice-presidente Dr. José
Eduardo Freire de Carvalho, em virtude da antorisa
ção conferida pelo §5° do Art. 3" da lei n. 1335 de 30 de
Junho daquelle anno. Tambem foi approvado com al
gumas alterações pela Resolução n. 1561 de 28 de Ju
nho de 1875 do presidente Dr. Venancio José de Olivei
ra Lisboa.

Foi terceira reforma a consignada no regulamento
de 5 de Janeiro de 1881, confeccionado pelo Dr. An
tonio A. A. Bulcão, depois Barão de S. Francisco, em
virtude da autorisação constante do Art. 21 da lei
n. 2114 de 24 de Agosto de 1881, approvado pelo corpo
legislaLi"o, com algumas emendas.

Alem destas tresreformas por que passou a instrucção
publica até hoje, foram no periodo de 1862 a 1873 expe
didos alguns actos durante a administração do Viscoll
de de S. Loureoço, em virtude do disposto no ArL. 5°
rIa Resolução n. 1051 de 23 de Junho de 1868, expedidos
todos no anno de 1870 (18 e 21 de Janeiro, 21 e 22 de
Fe"ereiro. e 4 de Março).
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Antes desse periodo, isto é, no decorrido de 1835
(epocha em que começaram a fllnccionar as Assembleas
Provinciacs) alé 1859, con rcccionaralll-se sobre esle i 11

leressunle serviço as leis n. 33 de 19 de Março de 1836
já cilada, n. 37 de 14 de Abril do mesmo anno, n. 86 de
14 de Agosto de 1838, n. 151 de 23 de Junho de 18B,
n. 172 de :i5 de Maio de 184-1, n. 375 de 17 de No
vembro de 1819, Resolução n. 378 de 19 de Novcmbro
dc 1849, Lei n. 379 de 3 de Novembro do mesmo anuo,
Resoluções 403 de 2 de Agosto de 1850 e 668 de 31 de
pezembro de 1857.

As oulras leis e resoluções relativas ao assllmplo não
regulam o ensino, criam e supprimem cadeiras, aulori
sam jubilações, concedem licenças, marcam vencimen
tos de um ou outro funccionario e estabelecem subven
ções para filhos da Bahia estudarem na Europa.

Finalmente, por aclo de 18 de Agosto de 1890 do go
verno do Estado, foi mandado observar um novo regu
lamento, abandonando-se as disposições contidas no
aclo do governo antecedente, de30 de Dezembro de 1889,
regulamento que até hoje ainda vigora, emquanto pelas
camaras legislativas do Estado não fôr promulgada
uma lei que regularise serviço de tamanha importancia.

Conrorme esse regulamento, compele ao governador
do Estado a suprema direcção do ensino, exercida por
intermedio do Director Geral da Instrucção Puolica e
seus auxiliares.

A inspecção immediata é da competencia:
t o) do Director Geral da Instrucção Publica,
20) do Conselho Superior do Ensino,
30) do Director do Lyceu,
40 ) dos Directores das Escolas Normaes,
50) dos Inspectores de districlo,
6") dos Conselhos Escolares municipaes e parochiaes

e seus delegados.
O Direclor G~ral é de livrc nomeação do Go\'crnador.



o conselho superior do ensino é composto do Director
Geral como presidente, do director do Lyceu, dos dire·
ctores das Escolas ormaes, de um direcLor de estabe
lecimento de ensino particular: de um professor publi
co primaria da capital, eleiLo annualmente por seus
collegas, do Intendente do Conselho Municipal da Ca·
pilai, do professor de hygiene da Faculdade de Medici
na, do Engenheiro Director das Obras Publicas, do Bi·
bliothecario da I3ihliotheca Publica, do Director do In
stituto Agricola e do presitlcnle da directoria do Lyceu
de Artes e Omcios.

Este conselho, que se reune ordinariamente uma vez
por mez, e extraordinariamente quando fôr convocado
pelo Director Geral, ou por ordem do governo, tem
voto consultivo sobre todos os assumptos attinentes a
Instrucção Publica e dá pareceres sobre adopção de
methodos e systemas praticas de ensino; sobre adopção,
revisão, on substituição de eompendios, livros e obje
ctos do mesmo ensino; sobre o regimen interno das es
colas e estabelecimentos publicas de instrucção; sobre
elaboração de bases para qualquer reforma, ou melho
ramento de que careça o ensino publico.

Tambem compete-lhe a consulta, processo e julga·
menta dos professores primarias em casos de infracção
disciplinar, que exijam as penas de remoção, suspen
são e demissão.

Os inspectores de districto, que sob proposta do di
rector geral., são nomeados pelo governador para os 12
districtos escolares em que se divide o Esta ia, tem por
dever fiscalisar todas :as escolas e e__ tabelecimentos de
ensino publico e particular dos seus respectivos distri
ctos, exceptuados o Instituito de ensino secundaria e as
Escolas NOI-maes, e servem dous annos, menos os dous
da comarca da capital.

São os fiscaes dos trabalhos do recenseamento escolar
e remuneracio' pelo Estado.
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Os Conselhos Escolares Municipaes e parochiaes, com
põem-se; A) nas cidades e villas sédcs de ccmurca, do
juiz de direilo, do intendente municipal c de tres cidadãos
biennallllente eleilos pelus contribuintes do impo~to

de capitação; B) nas villas não sédes de com'lrcas, do
juiz municipal, do intendente e de tres cidadãos eleilus
do mesmo modo; C) nas sédes parochiaes, do lo juiz de
paz, do parocho e de tres cidadãos eleitos naqueUas con
dições.

A estes conselhos incumbe particularmente visitar as
escolas primarias de seu l!istricto pelo menos uma vez
por mez, examinando a escripturação e u estado dellas,
o adiantamento dos alumnos e ~e os professores cum
prcm seus deveres com zêlo, morali(tade e voc.Jção; pre
sidir aos exames do fim do anno; remctter infortlwçõcS
e muppas á directoria; e proJlor substilutos para :JS ca
deiras primarias no caso de impedimento dos prol" s
sores.

Quanto ao ensino, é elle considerado I rilllario, secun
dario e profissional ou technico.

Aqnclle é dado nas escolas inj'unlis, nas escolas primll
rias e nas escolas pri marias superiores. O ensino secull
daria é daelo nas Escolas Normaes e no Inslillllo Official
de Ensino Secundaria e, finalmente, o profissionul /lD In
stilulo Bahiano de Agricullura e no Lyceu tie Artes e
Of(icios e Academia de Bellas Artes.

Nas escolas infantis o ensino é feito por meio dos pro
cessos frrebelianos.

as escolas primarias, onde elle é gratuito, obrigatorio
e leigo, são admittidos meninos de 7 a 13 annos.

Estas e!'colas são mixlas e regidas por professora, em
todos os povoados, em que a frrquellcia fôr, pelo menos
de 15 Cre311(:ns cl c'](l:."1 sexo.

Quando nesses Jogares exceder a frequencia de 30
meuiuus de cada sexu, havera duas escolas tHlld para cada
~c;\o.



Na~ sédes de parochias e nas villas ha uma escola
para cada sexo, comtanto que cada uma tenha de matri·
cula, pelo menos, 30 alumnos, e de frequencia 2't Em
caso contrario são as duas reduzidas a uma mixla.

Jl'as cidades e na capital ha tantas escolas quantas
sejam necessarias para accommodar cada uma até iDO
alumnos.

As escolas primarias dividem-se em 4 classes, não
conforme o material de ensino que dão, mas sim se
gundo as localidades em questão.

Assim, as de la classe são as de povoados, freguezias e
villas, comprehendidas as sédes de comarca de la en
tranch.

São de 2a classe as de villas sédes de comarca de 2"
e 3" entrancia.

De 3" são as de cidades e de 4" as da capital.
Estas escolas funccionam em duas sessões dia rias, urna

de 8 a 12 horas da manhã, e outra de 2 as 4 horas da
tarde.

O programma de ensino neUas consta de escri[ltfl,
leitura, elementos de grammatica porlugueza, arithme
lica (operações elementares com applicações praticas,
fracções decimaes e ordinarias, pl'oporções e suas appli
cações, systema metrico decimal), desenho linear, de
senho de contornos, noções de historia e geographia
particularmente patrias, rudimentos de sciencias natu
raes, inslruc~ão moral e civica, lecções de cousas gene
ralbadas a todas as disciplinas, canto coral, trabalhos
manuaes, comprehendidos os de jardinagem e llOrlicul
tura, exercicios caJlistbenicos e militares c trabalhos de
a~lllha e prendas domesticas nas escolas tio sexo femi
nino.

As escolas primarias superiores são somente privilegio
da capil<ll, onde o regllialllCnto manda crear oito (llua
Iro para cada sexo) e das cidades, onde se instaUarão
duas (uma para cada um do sexos.)



Funccionarâo nas 9 horas da manhã ás 2 da tarde, e
neHa se aperfeiçoa,ão os alumnos no estudo da lingua
materna (exercicios de redacção e estyl0, leitura e ana
lyse de autores classicosl, da arithmelica, do desenho,
da l1eographia e historia e da instrucção civica.

Além d'p.stas disciplinas ensinar-se-hão nenas mais
noções de hygiene, anatomia e physiologia, noções de
economia politica e do direito patrio constitucional,
grammalica e traducção l1as linguas latina e franceza.

Além destas escolas, ha mais as noctUl'llflS, cujo pro
gramma abrange a leitura, a escripta, a arilhmetica até
as pmporções e suas applicações, noções de geographia
e historia patria, direitos e deveres politicas dos cida
dãos e fUllccionam de 7 horas as 9 da noite.

A matricula nas escolas publicas do Estado é feita
mediante guia do pae, tutor ou protector, com decla
ração de edade naturalidade e filiação do alumno e
allestado de ro:er elle vaccinado e não solfrer molestia
contagiosa.

As creanças do sexo masculino de 5 a 7 annos podem
ser matriculadas nas escolas de men inas e frequentaI-as
até a edade de 8 annos.

As penas constam de reprehensão, tarefa de tr:tbalho
na aula depois das horas lectivas, privação dos lagares
de distracção e outras punições, que, produzindo vei
xame moral, não prejudiquem a saúde e o brio dos
alumnosj cOll1muniçação circumstanciada aos paes, tu
tores, õu protectores, das faltas commetlidas e das
penas que houverem som'idoj finalmente e:xclusão.

A obrigatoriedade escolar, estabelecida no regula
mento de 10 de .laneiro cie 1890, é applicada pelo de 18
de Agosto do dilo anno com as modificações seguinles:
E' obrigado a visilar a escola toda a creança dos 7 ao s
13 annos, residente dentro dos limites da decima ur
hanLl, ou n'ulll raio de um kilomelro em lorno das
villas e povoações do Eslado. No primeiro allno da exe
cução da lei far-se-ha effecLiva a obrigação escolar na
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capital; no segnndo se estenderá as ontras cirlades; no
terceiro as villas sédes de comarca e assim por diante,
de sorte que no fim de cinco annos esteja em execução
em todo o Estado.

O recenseamento escolar é feito de accordo com o
citado regulamento de 10 de Janeiro

DO MAGISTERIO PUBLrCO

Para a nomeação de professor elJectivo são neces
svrios.

a) edade nunca inferior a 18 annos para as senhoras,
e 20 para os homens;

b) carta de alumno-mestre;
. c) isenção de crimes mediante folha corrida;

d) moralidade, meriiante documentos authenticos das
Ilutoridades do logar de sua residenciaj

e) atlestação medica de não sorTrer moleslia incom
pativel com as funcções do magisterio e de haver sido
vaccioado cinco annos antes pelo menos.

São excluidos do exercicio rio l11agisterio pnblico os
que houverem cumprido pena de galés ou prisão com
trabalho, ou que houverem sido condemnados por
crime conlra a segurança da honra do estado civil
e domestico e da propriedade, on antro qualquer
infamante.

O provimento das cadeiras é feito, por nomeaçào as
de 1.' classe e por Clccesso sobre a anliyuidade absolLlla
ou merecimenlo dislinclo as de 2.", 3.', e 4.' classe.

O. professores podem ser removidos a pedido, ou
por convenieocia publica. São substituidos em seus
impedimentos por pessoas nomeadas pelas autoridades
locaes prepostas ao l'llsinr', I',,('nlhidas rie prefel'encia
entre os profe sares a\"ulso~ c os alumnos-mestres.

O tempo de serviço parJ os professores publicas pri·
marios é de trinta anuas. O professor que contar



mais cle dez annos de efl'ectiyo exerci cio, poderá ser
jubilado:

a) com ordenado proporGional ao tempo de serviço,
5e contar menos de trinta anno de magisterio;

b) com todos os nncimenLos depois de Lrinta annos.

A jubilação será decretada pelo govel'l1o por inicia·
liva do mesmo governo, 50b proposta do conselho su
perior e a requerimento do professor.

O professor jubilado que nomeado para qualqucl'
emprego geral, provincial ou municipal, acceilal·o
e éxercel·o, perderá a jubilação.

ESCOLAS ;-;OIUI.\ES

Para a forma<;ão de mestres para as escolas primarias
possue o Estado duas Escolas nonnaes, (para profcs
sores e para professoras) na capital, cujo programma
compõe· se das seguintes disciplinas, distribuidas pelas
seguintes quatorze cadeiras:

1.') lingua nacional: grammatica theorica e pratica
exercicios de redacção e estylo, ealligraphia theorica
e pratica, noçõe de lilteratura;

2.') lingua franceza: grammatica, traducç''io e versão,
exercicios de conversação;

3. a) lingua latina: grammalica, traducção e versão;
4.') pedagogia: sua historia, organisação eseolar,

methodologia, educação moral, physica e intelleclual,
legislação do ensino, noções de hygiene;

5. a) pratica de methodos do ensino em todo o seu
desenvolvimento;

6. a) mathematicas: arilbmetica, elementos de algebra,
geometria, trigonometria, applicações praticas;

7.') geograpbia e historia, cosmographia, geographia
geral, elementos de historia universal, chorographia
e historia do Brasil;

8. a) sciencias naturaes; elementos de botanica e zoo·
logia, noções de anatomia e physiologia humauasj



9.") physica e chimica: elementos;
lO") Psychologia e logica: elementos de socioloqia,

noções de economia politica e de direito pratico consli
tucional, instrucção civica;

11") desenho: desenho de imitação;
123 ) musica: solfejo, canlos palrioticos, coros;
13") gymnastica: exerdcios callisthenicos e militllreSj
14") prendas domesticas: LISO de machinas de costura,

córle de veslimentas de creanças e senhoras.
O enFino de latim e gymnaslica é privativo da Escola

Normal de Homens, e o de prendas domesticas á de
senhoras.

A cada uma deslas escolas estão annexas uma escola
infantil, uma primaria e uma primaria superior, cada
LIma dellas regida po~ um professor sob a direcção
geral do professor de pratica de methodos. Servem de
modelo as demais do Estado e nellas se exercitam os
alumnos do cur<;o normal na pratica dos melhodos.

Além dislo, possuem as escolas normaes um ll1usêo
pedagogico e pequenos gabinetes de chimica, pbysica
e historia nalural, bem como biblíolheca.

O curso normal é de quatro annos:
No 1." ensinam-se a grammatica portLlgueza e calli

graphia lheorica e pratica, a leitura, grammalica e tra
ducção da língua franceza, a grammatica e principios de
traducção da língua latina, a arilhmetica, (applícações
pralicas), o desenho (lraços), a geographia geral e cosmo
graphia, pratica de methodos, musica, prendas (Escola
Normal de Senhoras), e trabalhos manuaes (Escola

ormaI de Homens).
No 2.0 anno ensinam-se: a grammatica phylosophica

applícada a língua portuguezaj grammatica, traducção
e versão da língua franceza e exercicios de con ver
saçãoj grammatica e traducção da língua latinaj metho
dologia, educação physica e moralj desenho (sombra);
historia univers!ll' metrologia e algebra; botanicaj pra
tica de mc:houd:>; m..rsicJ (solfcj '»); prendas (Escola
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Normal dc Scnhoras) e tt'abalhns manuacs (Escola
Normal de Homens).

No 3.0 anno ensinam-se: noçõcs de liLLcralura portu
gueza princi palrncnte nacional; grammaLica, trad ucção
c versão da lingua latina; geometria e trigonometria;
chorographia e hil>toria do Brazil (Escola Normal dc
Senhoras); pedagogia e sua historia, educação intcl·
lectual; physica; psychologia; elementos de sociologia;
noções de economia politica; pratica de methodos;
musica (solfejo); desenho (sombra); prendas (Escola
Normal de Senhoras)' trabalhos manuaes (Escola Normal
de Homens).

No 4· anno, finalmente, são ensinadas: pedagogia, le
gislação do ensino; noções de hygiene; redacção do es
tylo; chorographia e historia do Brazil (Externato Nor
mal de Senhoras); Zoologia; noções de anatomia e phy·
siologia humana; chimica e mineralogia; logica; noções
de direito patrio constitucional; pratica de meLllOdos;
musica (cantos); desenho (copia de modelos e objectos
ao natural; prendas (Escola Normll de Senhoras); gym·
nastica e trabalhos manuaes (Escola Normal dc HomCLlS).

Para a matricula nestas escolas, alem de attestados,
que o matriculando deve apresentar, de moralidade e
bons costumes, passados pelas autoridades locaes, e da
certidão de edade, nunca inferior a 14 annos para as
senhoras e a 16 para os homens, é exigida a pt'estação
de um exame para p;ova de habilitação para o estudo
das materias no curso normal, ou a exhibiçi:.o de cer
tificado de aptidão por exame feito em escola primaria
publica e escola primaria superior.

As aulas n&.s Escolas Normaes principiam a 15 dc Fe
vereiro e terminam a 31 de Outubro.

Annualmente de 3 de Novembro em diante tem lagar
os exames de cada anno.

As cadeiras n1S E:;col:u; J"lUles sào providas por
concurso, prefcridos, em egualdade dc circullIstancias,
1") os adj unctos das. mesmas cadeiras; 2°) os profcsso-



res das c;colas primarias superiures. e 30 ) os professo
r('s de 4" dasse. Exceptuam-~e as cadeiras de pr~n(ll1s

dOlllcstic:1s, mu ica, gYlOl1:lslica e deseuho, (lue serãu
providas por contracto.

Cada Escola Normal é dirigida por um director. Os
professores são vitalicios, excepto os conlractados. Aquel
lcs formam a congregação, que se reune no primeiro dia
ulil de Fevereiro p=trà approvar os progralllll13s do ensino;
na primeira quinta f1ira de cada mCl para julgar as faltas
dos alumnos, dadas no me:!. anterior; decretar a perda
do anno e tratar de qualquer occurrencia relativa ao ensi
no; no primeiro dia util de Novembro para habilitar os
alumnos e organisar os pontos de exame para encerrar
os trabalhos do anno.

Alem disto, reune-se a congregação extraordinariamen
te sempre que o director julgar conveniente. E' de sua
competencia: 1°) organisar os programmas do ensino e
dos pontos; 2°) julgar as faltas dos alumnos; 3°) impu r
aos alumnos a perda do anno, e pena de exclusão tem
pararia até tres annos, com o recurso voluntario para o
director geral; 4°) propôr as emendas e alterações qne
a experiencia aconselhar nas leis e pratica da respecti
va escola e tudo o que julgar a bem do ensino dado na
mesma escola ou nas escolas primarias; 5°) emittir pare
cer sobre quaesquer assumptos relativos ao ensino pri
maria, todas as vezes que o director geral, ou o gover
no do Estado mande ouvil-a.

Cada Escola Normal, finalmente, alem do pessoal do
cente, tem um amanuense, encarregado das funcções po
liciaes e disciplinares, um porteiro e diversos serventes.

INSTRuq:ÃO SECUND.\lUA

Já deixamos dito que, regendo-se pelas instrueções
que acompanharam o alvará de 1759, existiam na anl!g'l
provinda, e em differentes localidade!> antes do anno
de 1836, varias aulas maiores «sendo o systema de estu-



dos successivo, ou como de gráos que, ao snlúr das au
las primarias, iam subindo os alumnos até entrarem em
alguma faculdade, ordenarem -etc.»

Creadas as assembléas provinciaes, e, querendo a da
Bahia regularisar o serviço de instrucção, creou pela lei
já citada n. 33 de 19 de Março de 1836 um estabelecimen
to de ensino secundario, a que deu o nome de Lycell
Provincial e para este novo estabeleci:nento mandou
que se passassem as aulns maiores então existentes e
em que se ensinavam-a philosophia racional e moral, a
arithmetica, a geometria e trigonometria, a geographia
e a historia, commercio, a grammalica philosophica da
lillgua portugueza a eloquencia, a poesia, a analyse e
critica dos nossos classicos, o desenho, a musica e as
grammalicas franceza, ingleza, latina e grega.

Em virtude desta disposição, foram pela lei orçnmen
taria de 1838, exlinctas as cadeiras de lalim, logica, rhe
torica, geometria, francez e agricnltura que se achavam
vagas e as demais do mesmo ensino n proporção que
foram vagando.

Dest'arte em breve clesappal'eCeralll todas as auhs
maiores concentrando em si o Lyceu todl) o ensino se
cundario.

O Lyceu sollreu ref:>I'LU~S pela lei n. 151 de 2'2 de Ju
nho de 1841, pelo Regulamento organico de 22 de Abril
de 1862, pelo acto do governo do Visconde de S. Lou
renço de 22 de Fevereiro de 1870, pela resolução n. 15(H
de 28 de Junho de 1875, e, finalmente, pelo acto do go
verno do Estado de 23 de Outubro de 1890.

Ainda não tinham decorrido bem dez annos da funda
ção do Lyceu, e já sua exist,encia era considerada uma
inulilidnde, particularmente pela inefficacia dos exames
para a admissão dos estudantes na faculdade de medi·
cinn e no cursos juridicos.

Alguns queriam vêl-o transformado em internato, ou
tros dcsejavam-u'o organisado como collegio das artes,
com interndto (' externato.



Um direcLor do Lyceu aLtribuia sua decadencia ás se
guintes causas: 1') inslllliciencia da instrucção primaria,

que das escolas publicas ou parLiculares trazem os que
se IDjtriculam; 2") a falta de bancas de estudo, que sup
pram a inapplicação dos alumnos em casa e a incapa
ci.lade, ou negligencia dos paes em dirigir-lhes os es
tudos; 3') a insufficiencia do ensiuo das linguas vivas;
4a) a falta nos cursos de chimica e physica e de bota
nica e zoologia, dos respectivos gabinetes, instrumE'nLos,
reagentes e mais pertences; 5a) o nenhum valor qu e
tem nas escolas superiores os exames feitos no Lyceu;
6") a exisLencia de grande numero de collegios part icu
lares, para onde affluem as classes mais ou menos abas
tadas; 7:1) o efficaz empenho dos donos dessas casas de
obterem alumnos dos amigos e conhecidos; e 8') a f'aci·
lidade que fóra do Lyceu encontram os alumnos em I'a·
zer de c..rreira todos os seus estudos.

Quaesquer que fossem as causas, o que é facto é que a
frequencia no Lyceu diminuia de anno a auno, emquanto
que, muito naturalmente, se augmentava consideravel·
mente a affluencia de alumnos nos diversos collegios
parLiculares da capital.

Em 1889, final mente, foi -o Lyceu visiLado apenas por
83 alumnos. Por excesso de faltas destes, foram perdi·
das desenove matriculas e dos que acompanharam até o
fim os difTerentes cursos em que se inscreveram, tiveram
aproveitamento 42, alg:.Ins dos quaes em mais de uma
disci pli na.

Com a subida do Governo Republicano, tornou-se, en
tre as muitas reformas necessarias, tambem precisa a
do Lyceu, e, COlllllllauLo ella devesse fazer parte da geraL,
de que toda a Instrucção Publica necessita, e que está
pendente do poder legislativo, deu o Governo uma nova
dirccçüo ao Lyceu com o regulamento de 23 de Outu
bro de 1890, que ora rege aquelle esLabelecimento, por
elle intitulado Inslilulo Olficial do Ensino Secundario.
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Segundo, pois, este regulamento, é o Instituto desli·
narla a fornecer tres enrsos regulares: 1..) o de bacbare
/;](10 em sciencias; 2. 0

) o de bacharelado em sciencias e
lelLras; e 3. 0 ) o curso commercial.

Para este fim foram creadas vinte e tres cadeiras de es
llldos theoricos ou tbeoricos e praticos e quatro de estudos
meramente pratico. Aquellas são: 1.) a cadeira de lingua
nacional,grámmalica, exercícios de redacção, calligraphia
lheorica e pratica; 2.) de lingua latina, grammaLica e
versão reciproca; 3.) de línqua franceza, grammatica e
versão recíproca, conversação; 4.) de língua iLaliana,
grammatica, versão reciproca e conversação; 5.) de
Iingua ingleza, grammatica, versão reciproca e convel'
sação; 6.) de lingua allemã, grammaLica, versão reci
Jlroca e conversação; 7.) de lingua grega, grammalica e
versão reciproca; 8.) de arithmetica (estudo completo)
nlgebra elementar, applicações; 9.) geometria plana e
do espaço, trigonometria, elementos de geometria des·
criptiva, mecbanica ele":lentar, applicações; 10.) phy
sica em geral e em suas applicações ás artes, meteoro
logia; 11.) chimica (mineral e organica) e mineralogia em
geral e em suas applicações ás artes e industrias,par
I icularmenie a metallurgic8; 12.) cosmographia, geoge
nia, geoc1esia, geographia physica e climatologia; 13.) ele
mentos rle geologia e paleonthologia, botanica, e geologia
cm geral eem suas applicaçõesá agricuHura ea zootechnia;
14.) elementos de anatomia e de physiologia humana e de
nnthropologia em geral e em suas applicações á hygiene;
15.) hiologia geral, psychologia logica pura e applic:Hla
historia dos methodos e dos systemas philosophicos; 16.)
elementos de linguistica, grammatica geral e comparada;
17.) geographia poliLica e historica, estatistica e etnogra
phia; 18.) historia universal; 19.) chorographia e historia
do Brazil, biographia dos brazileiros celebres; 20.) sociolo·
gia, moral, noções do direito patrio, publico e priva·
do; 21.) economia politica, direito mercanLiI e historia
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do commercioj 22.) eslhetica, hisloria das BeBas Arles,
rbelorica e poesiaj 23.) litteratura universal e compa
rada, e parlicularmente a do Brazil.

As quatro eadeiras de estudos meramente praLicos são:
L") a de desenho linear, perspectiva, desenho de imitaçãoj
2.") musica vocal e instromentalj 3.") gymnastica geral,
e 4.") contabilidade e escripturação mercanLil.

As cadeiras theoricas de eada um dos cursos são
classificadas em series, que deverão ser successiva e an
nualmente estudadas pelos alumnos que nellas se ma.tri
cularem.

Assim o curso ne bacharelado em sciencias consta de
7 series, abrangendo a La as cadeiras de ns. 1, 2, 3 e 4; a
2 a as de ns. 2, 3, 5, 6 e 4 (esta facultativa); a 3." as
de ns. 5, 6, 7 e 8j a 4.. as de ns. 7, 9, 10 e 11 j a 5.· as
de ns. 12, 13, 14 e 15; a 6." as de ns. 16, 17, 18 e 19, e
finalmente, a 7." as de ns. 20 e 21.

Alem destas, serão frequentadas as aulas praticas de
n. 1 nas primeiras quatro series, de n. 3 durante o curso
inteiro, e de n. 2 facultativamente.

O curso de bacharelado em sciencias e leUras consta
das mesmas 7 series, com as seguintes modificações: pri
meil-a serão obrigatorios os dous exames de lingua ita
liana, os quaes poderão os candidatos fazer com a 1." c
2.;1 series, ou com outros quaesquer sllperiores: segun
da na 7.' serie serão acerescentadas as cadeiras de
ns. 22 e 23.

O curso commercial, finalmente, consla de quatro sedes
a saber: a primeira compõe-se das cadeiras de ns. 1,3, 5
c 6j a segunda das de ns. 3, 5, 6 e 8; a terceira das de
ns. 9, 12 e 17; a quarta, das de ns. 19 e 21, frequentando
os alumnos, além disto, a aula de desenho durante o
curso inteiro, assim como a de contabilidade e escriptu
ração mercantil, sendo facultativa a de gymoaslica.

Além desta divisiío o eilnolo regulalllento classifica
as dilas cadeiras em dez diff.:rentes secções, tendo cada
uma dous subsLilutos, sendo tres de línguas, tres de



sciencias natnraes e as ulLimas qnatro de biologia, psycho_
logia, linguistica, geographia, historia, cborographia
brazileira, sociologia, economia polilica, estiletica e
lítteratura.

Tambem aqui o provimento das cadeiras é feito por
concurso. Os substitutos são nomeados pelo governador
por proposta da congregação, isto é, esta póde propor
ao governo de um a tres nomes dos candidatos que
111 '1 is se distinguirem nos exames para substitutos.

O Institnto tem um director, nomeado pelo governo
d'entre os professores lio estabelecimento; um secretario,
um inspector cuja principal tarefa é fiscalisar o pro
cedimento dos alumnos dentro dI) edificio e suas imme
diações, não lhes pennitlindo que perturbem a ordem,
nem faltem as conveniencias e ao decoro que deve ser
manlido no estabelecimento; um amanuense, um por
teiro, serventes, bedeis e guardas.

A congregação é a reunião de todos os professores.
Suas principaes attribuições são discutir e approvar
os programmas de ensino apresentados por cada pro
fessor sobre sua cadeira; marcar os dias das aulas não
quotidianas; fazer o horario dos cursos praticos e theo
ricos e o que mais fôr necessario para a boa marcha do
estabelecimento.

Para a matricula (; nccessaria a prova de se ter
prestado com approvação o exame de instrucção
primaria, ser-se vaccinado e não sotfcer molestia con·
tagiosa, ter·se pelo m~nos 10 annos de edade, com
declaração do nome, edade, naturalidade, filiação c os
cursos que se pretende seguir.

Os C:lrsos são diurnos, e nocturnos os dc economia
politica, direito mercanLiI, h istoria do cOlllmercio e
escripturação mercantil.

A frequencia é obrigatoria, perdendo o anno o que
dcr 20 faHas scm lllotivos e 41) ainda mesmo j uslificadas.
Os cxamcs anl1uacs ordinarios têm Iogar em Novembro;



os extraordinarios, pua aquelles que no anno anlel ior
tiverem sido reprovados, em Março. A estes exames siio
admiLLidos II C 111 só os alulUnos do lnslilulo como os
nellc não malriculados, que hOLlverem provado ú mcs;)
julgadora a idcntidade de pessoa.

Terminados os cursos de sciencias, ou de sciencias
e lettras, poderão os alumuos requerer a congregação
seus diplomas de bacharel em sciencias ou em sciencias
e leUras. Não são exigidas lheses, mas permitlidas, e
serão arguidas peranle a commsisào de examinadores,
sob a presidencia do lenle mais anligo, que della fizer
parte.

Os bachareis assim formados serão, em egualdade de
circul11stancias, preferidos pelo governo do ESlado ;\
ontros cidadãos para o magisterio secnndario e para os
empregos publicos.

Os alnmnos do curso commercial, tendo o comple
tado com approvação, requererão seus diplomas de
habililado do curso commercial.

COLLEGIOS

Não produzindo o Lyceu, como "imos, os desejados
resullados, e nem podendo, aind<l mesmo quando se
li vesse desenvolvido sut'ficienlemente, satisfazer as
neccssidades da população de uma grande cidade, por
ser um só estabelecimento e por isso insufficientc
para ellas, começaram em breve a surgir institutos
pm-ticulares de inslrucção secuudaria, com o nome dc
cal/cgias, inlernatos ou externatos, ou ambas as cousas,
para um e outro sexo, os quaes, pela ausencia ele
seguro alvo e de plano uno e forte, contribuiram para
o atrophiamento do Lyceu e para a desorgauisação da
instrucção, comquanto, por outro lado, fossem as se
mcnteiras do que alé hoje tem havido.

Da lista seguinte vê-se, que, excepção feita dos collc
gios de S. José, Sele dc Sclembro e S. Pc.lro de Alcanlam,



todos os mais hoje existentes não contam mais que
poucos annos de vida.

COLLEGIOS DE MENINOS

ln) S. José.-Foi fundado no anno de 1858 sob o nome
de G!Jmnasio Bahiano pelo Dr. Abilio Cezar Borges, que
o dirigiu até o anr.o de 1870. Nessa epocha passou para a
direcção do Conego Dr. João Nepomu~enoRocha, que lhe
deu o nome que haie tem, e em 1876 para a do seu actual
possessor e director, o Dr. Joào Florencio Gomes.
Acha-se situada á rua dos Barris, freguezia de S. Pedm.
Seu corpo docente compõe-!'e dos melhores professores
da cidade, que ensinam as materias do ensino primaria
e secundaria, conhecidas pelo nome de preparatorio~e
preparam os discipulos para os exames que lhes abrem
as portas dos estabelecimentos de instrucção superior.
Nos ulLimos annos tem sido frequentado por mais de
200 alumnos internos, externos e semi-pensionistas.

2°) Sele de Selembro.-Fundado em 1862. Funcciona
em edificio proprio á rua do Coqueiro, freguezia de
S. Perlro. Seu corpo docente compõe-se dos melhores
pmf"essores da cidade, e foi frequentado em 1892 por 200
alumnos internos, externos e sem i-pensionistas.

3 ) S. Pedro de Alcanlara (antigo Pedro II). - Fundado
no anno de 1871, á ma do Maciel de Cima. Sen corpo
docente compõe-se de antigos e cOLlceituados professo
res. De 130 foi o numero de seus discipulos no anuo de

1891.
4°) Florcncío. Fun lado em 1880. Acha-se actualmente

estabelecido no Areial de Baixo, freguezia de S. Pedro,
senuo seu corpo docente composto de abalisados pro
fessores. No anno de 1891 foram estas aulas frequentadas
por 168 alumnos, dos quaes 98 internos e 70 externos.

5') S. Salvador. FlJn'lado em 188:5, estabelecido na casa
nobre. jo 13erquó, á rna do mesmo nome. Seu corpo do
cente não é inferior aos dos outros collegios já mencio-
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nados. Em 1891 foi frequentado por 101 alumnos inter
nos e 149 externos.

fi.o) S. Lili: GOIl:llga. Fundado em 1890 á praça José de
Alencar. Foi frequetado em 1891 por 107 discípulos íuter
nos e externos.

7.°) S. TllOmaz de Aquino. Fundado a 19 de Março de
1892 á rua do Conselheiro Pedro Luiz, contando 32 aln
mnos de frequcncia neste primeiro anno de sua exislen·
cia. Compõe-se scu corpo docenLe dos melhores pro··
fessores.

8.°) Spencer. FUlldado nl1 anno de 1890 á pra;a do Bar
baLho, fregnezia de Santo Antonio alem do Carmo,

com .1111 corpo docente composto do director e vice
director e 5 professores mais. Foi frequentadu cm 189L
por 32 internos e 65 externos.

Alem destes ha outros dos quaes não obliyemos in
formações.

COLLEGIOS DE ;\IENINAS

1.") NossaSenllOrada Gloria. Fundado em 1873, no largo
de S. Bento, freguezia de S. Pedro, e desde sua fundação
até o presente (1892) foi frequentado por 1710 aLumnas in
temas e externas. Seu corpo docente compõe-se de dez
professoras, que ensinam materias do ensino primaria e
ecundario.
2. 0 ) União. Fundado em 18í5, ao largo de Nazareth,

freguezia de Sant'Anna, em um optimo edificio, cer

cado de janellas e no meio de espaçosos jardins. E' in
tema to e encarrega-se de preparar moças para o curso
normal de professoras. Em 1891 foi frequentado por 50
:;!nlnnas e por 56 cru 1892.

3. U
) Nossa Senhora da Piedade.Fundado eLD 1861 em San

to Amaro mas transferido para a capital em 1877. Está si
tuado á rua Conselheiro Pedro Luiz, freguezia de S. Pedro.

Foi f."equentado em 1891 por 108 alumnas internas e
externas. Seu corpo docente consLa de disLinctos prece
ptores.



4.") Nossa Senhora da Bôa-Esperança. Fundado cm
1878, estabelecido á rua do AreiaI de Baixo, freguezia de
S. Pedro, com um corpo docente de nove professores e
frequentado em 1891 por 83 alumnas.

5.°) Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Fundado em 1832
e situado á rua do Portão da Piedade, freguezia de
S. Pedro. No anno de 1891 teve a frequencia de 116 alu
mnos sendo 95 do sexo feminino e 21 do sexo masculino
até a edade de 7 annos.

6') S. Felixla. Fundado em 1882, na cidade de S. Felix,
e de,>ois transFerido para a capital e estabelecido á rua
do Duarte, Freguezia de S. Pedro. Compõe-se de um
curso primaria e um secundaria par~ ambos os sexos.
Foi frequenlado no anno de 1891 por 21 alumnos.

Alem destes, ha outros collegios de meninas, cujas
informações não conseguimos.

ESCOLAS PHOFISSlONAES

Destas possue a Bahia duas:
1. u) O Lycell de Arles e 0f/icios. Foi fllndadu a 20 de

Oulubro de 1872 pelo enlão presidente da proviucia,
Desembargador Freitas llenriques, de accordo com um
grupo de Portislas nacionaes e eslrangeiros residentes
na BalHa e Fóra della, formando uma sociedade, cujo
fim é: lu) promover a inslrucção technica e profis
sional, a par da instrucção lilleraria para seus membros
e filhos destes; 2u) observar a pratica da fralernal
beneficencia.

Esta sociedade conta hoje 1. 607 sacias erre·
ctivos, 16 benemerilos e 81 honorarios, perFazendo, ao
todo, o numero de 1.704 membros.

Seu patrimonio consiste de um grande edillcio á rua
do Saldanha, na parle mais central da cidade, e duas
casas menores contíguas ao edif1cio principal, alem de

numerosa e importante mobilia, eslaluas de gesso, spe
cimens em varias sgnti los, galeria de quadros, cartas
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~eographicas, espheras celestes e terrestres, grande
demonstrador n::etrico, contador mechanico, qu 1{lros
de anatomia, de factos da lü<;tol'ia sanla, de zoologia
e ele botanica, de geometria elementar e um completo
material escolar para o ensino intuitivo, de accordo
com os principios de pedagogia moderna fie Michel
Bréal; fazendo ainda parte do p3tri'uflnio um.l biblio
theca popular, com 1.00:) obras em 1.610 volumes.

Possue tambem duas importantes telas de factos his
toricos, representando uma d'ellas o procedimento he
roico de Soror Angelica, no convento da Lapa, devi
das ao primoroso pincel do artista brazileiro Firmino
Monteiro tão prematuramente fallecino.

Este urilissimo estabelecimento mantém as seguintes
aulas e oFficinas: de primeiras lettras duas, uma para
cada se'xo; arilhmetica, algebra, geomctria e tdgono
metria; desenho de figuras e ornato duas, uma para
cada sexo· desenho indt:strial; geographia e Historia
Universal; piano e canto para meninas; orche<;tra e
canto para meninos; inglez theorico e pratico; curso no
cturno de primeiras leltras para adultos; francez theorico
e practico; portuguez e musica vocal e instrumental.

As officinas são de esculptura. encadernação, marcc
pcria, douramento e pintura decorJtíva.

Alem da bibliotheca possue o Lyceu um museu indus
trial, fazendo todos os annos exposições puhlicas não
só dos socios, como dos aluLUnos em que se concedem
premios aos que mais se distinguirem.

Tambem dá auxilio pecuniario aos alumnos, que,
dcstinguindo-se mais, se 'ropuzerem a viajar em paizes
estrangeiros afim de se aperfeiçoarem no estudo da arte
a que se dedicarem.

O governo do Estado cOLdjuva Ião proveitosa socic·
ciade com o subsidio annual ele 7:00 )~O.)O, e o Federal
com o de 5:UOOpOOO, pelo que o Lycen dá instrucção
gr.. tuilu aos estranhos que a isto se proponham.



2.") A Academia de BelIas-Artes.
Foi fundada a 16 de Dezembro de 1877, por iniciativa

parlicular de um grupo de cidadãos amadores das BelIas
Artes, com o fim de ensinar theorica e praticamente,
propagar e nperfeiçoar os ramo,; de estudos das BelIas
Artes, halúlitando os alumnos para o exerci cio das pro
fissões de pintor, esculptor, architecto, em preitei ro
e dese nhista.

Os cursos destas materias se distribuem por tres se
cções principaes: de pintura, de esculptura e archite
clura, e uma annexa, a de musica.

Esta socied'lde é dirigida por um conselho adminis
tralivo eleito annualmentej é subvencionada com 6:000~

pelo governo do Estadoj possue pequena bibliotheca,
grande collecção' de estampas e gesso., comprehen
dendo modelos de architectura, folhagens, mãos, pés,
rostos, cabeças, bustos e estatuas co mpletas, metade do
tamanho natural.

Alem disto possue todos os preparos e instrumentos
para o desenho, e o numero dos alumnos que a fre
quenlam, tem sido, na média, de 150 a 200, sendo no
anDO de 1892 de 162.

Tem feito já seis exposições, figurando na média 560
a 625 trabalhos feitos pelos alumnos.

É o seguinle o programma geral dos estudos pro
fessados na Academia:

Elles dividem-se em quatro secções que compre·
bendem a arcbitectura, a pintura, a esculptura e a
musica.

O curso de archileclura é feito em lres annos: no lo
ensina-se theoricamente a arithmetica, a algebra, a geo
melria e a trigonometria; praticamente o desenho linear
para architectura e machinas e o desenho de orna
m ~n lo e sombra.

No 20 auno ensina ·se theoricamente a geometria des
criptiva, a mechanica elemenlar e elementos d~ archite

:12



cturaj praticamente epuros de geometria descriptiva,
applicações de elementos rle archilectura, desenho ue
parlas, janellas, madeiramentos, elc., etc.

lv 3" anuo, finalme:nle, ensi.l:l-.5C theorlc<lmcnte 1'e'
sistencia dos materines e estabilidade das coo-;lrncções,
machioas empregadas nas conslrucções civis, cClmposi
ções dos edificios e his~oria da archilecturaj praticamen
te applicações, projcctos de casas e edificios publicos,
desenho a lapis, simples e com sombreados.

No curso de pinlura, os estudos elementares occupam
se theoricamenle com a arilhmetica e a geometria e
praticamente com o desenho linear, esturios elementa
res de flgura, e com sombra, e desenho de ornato, paisa
gens, flores e al1imaes. Os estudos superiores Clccupam-se
theoricamente com a hisloria das Bella<;-Artes e esthe
tiea, anatomia pintorica geometria descriptiva e per
spectiva, e praticamente com o antigo e roupagens, de
senho do natural, colorido e composição.

No CUI"SO de esculpilll'a são materias de ensino na se
cção elementar as mesmas ria secção de pinlura, quer
theoricas, quer praticas, e na secção superior a<; mes
mas ainda daquella, com a differença do estudo do mo
delado do antigo, do natural, de roupagens e composi
ç50, em vez do colorido e composição pintorira.

Ta secçcio de musica ensina-se soll'ejo cHl1lauo, piano
e outros instrumentos formando uma phiJ:lrUlonica.

Alem destas secções ha mais uma anne'('1 que compre
hende urna aula primaria, onde se ensina a calliJra phia,
a leilura, a hisloria sagrada, a historia ratria a gcu
graphia, lições de cousas, elelllentos de scienci.ls natu·
raes, descnho e masica.

Tudas estas aulas são orre1'ecidas aos aIUI.1nOS gralui
tamenll'.

L'STRUC:Ç,\O ~ l·PEflIOn.

A il1stn.cção superior é dada:
1c) na Faculdade de Medicinaj
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2") n:l Faculdade Livre de Direitoj
3") no Seminario Theologicoj
4") no InslituLo Bahia!1O de AgriculLuraj
\") A Faculdade de Medicina foi creada sob o nome de

Collegio medico cil'llJ'gico, e esLabelecido na casa da Mi
sericordia pela Carl. Reg. de 29 de Dezembro de 1815,
posLa em execução no principio do anno de 1816. Dividia
se em um curso de seis almos, estudando-se no pl"Ímeiro
anatomia e chimica pharmaceuticaj no segundo physiolu
giaj no Lerceiro hygiene, palhologia e lherapeuLicaj no
quarto operações e obstetriciaj no quinto e sexto mate
ria medica e medicina praLica.

Alem desLas disciplinas, havia mais uma cadeira de
chimica geral e oulra de pharmacia. Os alumnos, de
pois de assim esLudarem seis annos, iam estudar em Qual
quer uni versidade mais lres a:lnos par" enLão Lomarem o
gráo.

Mais larde, por decreto de 9 de Setembro de 1825, am
pliou-se aos alumnos poderem, concluido o curso de cinco
annos, haver carta de cirurgião, e de cirurgião formado
completos os seis annos de estudo, podendo egual~enLe

exerdLar a cirurgia e medicina em todo o Impcriü.
Deste collegio surgiu, por virlude da lei de 3 <100'1

Lubro de 1832 a Faculdade de Medicina, que d'... hi para
cá tem sido diversas vezes reforL1llda.

São acLllallD~nte leccionadas as .seguinLes malerias:
chimica mineral medica, physica medica, chi mica or
ganica e biologica, botanica medica e zoologia, chi
mica analyLica e toxicologia, pharmaC0L)gia e arle de
formnlar, hisLologia Lheorica e pratica, un:..tomia descri
ptiva, anatomia meclico-cirurgica comparada, physiolo
gia theorica e experimenLal, lll.lteria llleJica e therapeu
Lica, anatomia e physioloóL1 pall10logicas, hygiene,
paLhologia geral e historia da medicina, medicina
legal e toxicologia, anatomia topographica e ope
rações, palhologia cirurgica, clinica cirnrgica (duas ca
deiras), palhologia Loedica, c1inica prop~ud~lic:.l, cli-



nica medica (duas cadeiras), clinica ob5tetríca e gyne_
cologica, obstetrícia, clínica medica e cirurgica de
creanças, clinica ophtl1allllologica, moleslias culaneas e
syphiliticas e clinica psychiatrica.

2°) Faculdade Livre de Direito. Creada pelo decreto
n. 1432 de 2 de Janeiro de 1891, reconhecida pelo de
n. 599 de 18 de Outubro do mesmo anno e solemnemente
installada a 15 de Abril de 1891.

Divide-se em 3 cursos: 10 o de sciencias juridicas, 2°
o de sciencias sociaes e 3· o de notariado.

O curso de sciencias juridicas divide-se em 4 series.

A 1" lem uma cadeira de philosophia e historia do di·
reito, e uma de direito publico e constitucional.

A 2" tem uma cadeira de direito romano, uma de di
reito civil das pessoas, uma de direito commercial ter
restre e uma de direito criminal.

A 3" tem uma cadeira de medicina legal, uma de di
reito civil das cousas, e uma de direito commercia I
marítimo.

A 4a com uma cadeira de historia do direito nacional,
uma de processo civil, criminal e commercial, uma de
noções de economia politica e direito administrati vo, e,
finalmente, uma de praxe forense.

O curso de sciencias sociaes divide-se em 3 series:

A la com as cadeiras do curso anterior.
A 2a com uma cadeira de direito das gentes, diplo

macia e historia dos tratados, uma de economia politica
e uma de hygiene publica.

A 3" com uma cadeira de legislação comparada sobre
o ~ireito privado, uma de sciencia da administração e
direito administralivo e uma de sciencias das finanças
e contabilidade do estado.

O curso de notariado divide-se em 2 series. A se
gunda cadeira da segunda serie é commum a quarta da
quarta sede do curso de sciencias jnri'licas.
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A I" serie tem uma cadeira de explicação succinta do
direito patrio, constitucional e ac1ministrativo, e uma de
explicação succinta do direito patrio, criminal, civil e
commercial.

A 2" serie tem uma cadeira de explicação succiuta do
direito patrio processual, e uma de praxe forense.

No anno de 1891 foi de 102 o numero de alumnos
matriculados, tendo-se 53 submettido a exames.

O producto total das matricnlas nesse anno foi de
10:500~0()0, sendo arrecadada a quantia de 15:940pOOO
de joias de associados e donativos, os quaes, reunidos
aos juros das mesmas quantias, perfazem o total de
27:49H46Ll, de cuja quantia, deduzidas as despezas, na
importancia de 12:984.)420, resta o saldo de 14:51(18040.

O Estado, pela lei orçamentaria de 11 de Janeiro de
1892, contribue com 25:00'J$00J, a titulo de subvenção,
que m:.lis tal-de, pela lei n. 10 foi elevada a 30:CCoOpOOO.

O pessoal docente é de 21 professores, 6 substitutos e
1 preparador.

3') Seminal'Ío Theoloyico. A necessidade de crearem-se
seminario,; para a educação do clero foi logo sentida
no começo da colonisaç.ão do Brazil. Uma Carl. Reg. de
O. SebasWío, de 12 de Fevereiro de 1569, ordenava, por
isso, ao Bispo O. Pedro Leitão, que começasse nesta
cidade a factura de um seminario, designando a quantia
de 120,pOOO annuaes do rendimento dos dizimas para a
sustentação do estabeleci mento, ficando a respecl iva
direcção a cargo dos Jesuitas e aos Bispos a nomeação
dos reitores.

Nada disto, poré,u, se fez, e vê-se decorrerem muitos
e muitos annos na historia brazileira sem que de tal
assumpto se depare com a mcn 11' mençào.

Apenos no principio do gnvcrtl'l d.) arcebispo O.
Seb!lstiào \ionteiro da Vide, é que de uma provisão de
13 de i\Llrço de 170:>, cm que a Rainha Regente concedia
licença áquelle prelado para '3dif1car a casa de sua re~i

dencia e de seus successores, se vê" qu~ esta casa de via



ser construida nO) terreno que se achava designado para
o sp.minurio archiepiscopalj isto é, entre a egreja do Col
lcgio, a classse dos Jescilas e as casas de João Carnoto
V ilJasboas.

Mas que tal seminario ainda não devia sel' levantado
prova um despacho que o lllesmo arcebispo deu a 1')
de Janeiro de 1709 á [nllauLlade dcl S. Pedro dos Cleri
gos para leva:l~ar sua egreja no sitio d) seminario, onde,
de facto, com Ç0U a ser construida, p:.Irando dcpois,
porém, quando f>C deu o desmorouamento (b5 terras
sobre a ladeira da Misericordia.

Só durante o governo do arcebispo D. Fr. MallLlel de
Santa Ignez é que descobrimos urna sua exigcllcia, feita
á fazenda publica da quantia de 600$00] para o começo
de um ediHcio para o seminario, que elle queria levan
tar n'ul1la roça na Saúde comprada com algumas esmo
las por 1:400~OOO ao sargento-mór Antonio Lobato de
Jef>us. Pelo Conselho Ultramarino foram então expe·
didas as provisões de 14 de Janeiro e 5 de Dezembro de
1750 ao Conde de Attouguia para que informasse. Em
consequencia disto, proceden-se a competente vistoria
e orçamento da obra a 11 de Setembro, por dous enge
nbeiros que a avaliaram em 49:296;:'3545.

Corno nas ciladas provi~ões fosse o goyernador o~ri 
g.lC!o a ouvir a opinião do provincial da companhia
sobre querer este, ou não, encarregar-se dà adminis·
tração do ~eminario, assim o fez elIe, mas o provincial
apresentou um alvará de 2 de Março de 1751, pelo qual
não só era aulorisado a fundar esse seminario, como
até a concorrer a fazenda com 3~0,ilOOO annual e perpe
tuamente para a sua sustentação, fazendo tal contra
dicção de ordens suster a pretendida fu ndaçãol

esse entretanto, o jesuila Gabriel Malagrida, autori
sado a rundar seminarios em todo o Brazil, pretendeu
erigir um na Bahia, chegando até o alludido arcebispo a
lançar a primeira pedra no mesmo anno de 1751. Mas,
comquanto tal estabelecimento fosse approvado pela pro-



visão de 2l de Setembro do seguinte anno, expediela ao
Conde de Attouguia, comtudo a sorte, que pouco depois
tiveram o sobre dito jesuita e sua ordem até sua proxi
ma sllppressão, fez parar inteiramente a obra de tal
seminario.

Só no anno de 1803, em que o ai vará de 10 de Maio de
termin.lva novamente a creação de seminarios nos bis
pados onde os não houvesse, é que reappartlccu a idéa,
mais tarde abraçada com grande interesse pelo arce
bispo D. Fr. Francisco de S. Damasu de Abreu Vieira.

A Carl. Reg. de 5 de Abril de 1815 approvou o estabe·
Iecimento do seminario na caS1 que para esse fi m legara
o Conego José Telles de M:lnezes, manelando C['le pela fa
zeuda publica se dessea qnanti::t annnal de um c)nto ele
réis do subsidio litterario, dando-se, finalmente, principio
Ú activi<1a(b doce'1te, pelo<; e<; 0rços do sobre dito arce
bispo a 15 de Agosto de 1815 no collegio qne instituio
com o nome (Ie «Collegio de S. Damasoll, na dita casa
do Conego José Telles.

Por infelicidade, pOl'é'n, em breve foi-se extinguindo
o estab,'lccimento com a occllpação da cidade pelas
tropas porlllg'ezas.

Ficando, em 1823, esta evacnada d'aql1ellas tropas e
desarnparado e abandonado o hospicio cie ossa Senho
ra da Palma, que os religiosos Agostinhos tinham con
struido no anno de 1693 no bairro da Palma, solicitou o
primeiro presidente da Bahia, por omcio de 8 de Abril
de 1824, do governo do Imperador, que tal hospicio
fosse destinado ao estabelecimento do seminario, o qual,
approvada a dita solicitação pela Carl. Imp. de 31 de Maio
d'aql1elle anno, foi, finalmente, aberto alli a 6 de Abril
de 1834, com 12 seminaristas externos e 11 internos,
sob a direcçiio do Padre José Maria de Lima.

FUl1llaram-se então cadeims de philosophia, historia
ecclesiastica, lagares theologicos, lheologia moral e
dogmaLica, musica e canto ecclesiasLico, lodas pazos
pelo Estado
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Mais tarde, decrclando a assemilléa provincial, com a
lei n. 33, a creaç50 ne um Iyceu para o qnal n50 havia
edificio apropriado, foi apontado para este finl o hos·
picio da Palma, propondo o presidente Dr. Francisco de
Sousa Paraiso ao arcebispo D. Romualdo Antonio de
Seixas a troca do dito hospicio pelo convento de Santa
Thereza, afim de ser para este transrerido o seminario e
estabelecido n'aquelle o recemcreado Iyceu.

Depois de consentirem nistf) os poucos religiosos The
rezios que residiam no rtito convento, concordou o pre
lado, com a condição de que, emquauto não fosse
doado, ou applirado pelo Estado o predicto convento
ou qualquer ou~ro edil1cio accommodado a educação do
clero, se respeitasse, ou tosse garanLi 10, o direito do
seminario sobre o mencionado hospicio da Palma, ex·
clusivamente concedido pelo governo central para este
pio e uLil estabelecimento.

Approvada a troca pelo aviso de 30 de Janeir"o de
1837 do Ministerio da Justiça, passou-se pa'a o dito
convento de Sauta Thereza o seminario, onde a 18 de
Abril principiou o ensino, tomando seu reiLor, a 7 de
Agosto, posse do convento e seus pertences, e onde se
acha até hoje.

Posteriormente foi reformado pelo decreto de 22 de
Agosto de 1863.

O seminario pequeno foi aberto em Janeiro de 1852 sob
a invocação de São Vicente de Paulo pelo arcebispo
Marquez de Santa Cruz, ficando sob a direcção do mono
ge benedictino frei Arsenio da Natividade Moura Um e
outro acham-se hoje sob a dus padres lazaristas.

No outro, chamatLJ grande, ha as aulas do theologia
moral, dogmatica, historia ecclesia ;tica, liLhurgia theorica
e pratica, hermeneuLica. direito canonico, canto-chão,
eloquencia e escriptura sacra. l o peque:lO, simples
colle~io ele instrucção seculluaria, e,\sina·se o portuguez,
o lalim, O francez, o inglez, a geographia e coslllogra
phia a historia sagrada e profana a rcLlwriçfl, i:l philo o
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sophia, a ariLhmetica, a algebra, geometria, physica e
scicncias naLuraes, musica e doutrina christã.

4") Institulo Bahiano de Agricultura. EsLá siLuado em
S. Bl.luLo 'das Lages, municipio da Villa de S. Francisco
e comarca de Santo Amaro, ttndo sido solemnemente
inaugurado a 15 de Fevereiro de 11l77, quando deo co
meço a seus trabalhos.

O ensino é theorico e pratico, e divide-se em dous
gráos: o superior e o elementar.

O 10 prepara agronomos e veterinario~, o 20 habiliLa
os alumnos que o frequentam para a profissão de la
vradores e regentes fiorestaes.

O curso superior comprehenrle 2 cursos: o de agro
nomia e o de veLerinaria, sendo o 1° professado em 4
anuos, e o 2° em 3.

O ensino dado no curso elementar consta de leitura,
escripta, noções de ariLhmetica, caLechismo de agricul
Lura etc., e trabalhos praticos de campo.

O ensino superior consta das seguintes disciplinas
distribuidas por 6 cadeiras:

l"-physica e chi mica inorganica, mineralogia, chi
mica organica, chimica analytica e Lechnologia agri
cola.

2°-BoLanica, zoologia e geologia.
3'-Eugenharia rural, comprehendendo mechanica,

principios geraes de consLrucção hydralllica e consLru
cçües ruraes.

4"-AnaLomia descriptiva e physiolo;;ia veLerinarias,
pathologia, cirurgia, obsLeLricia, pharmacologia, sede·
rotechnia, zootechnia, bygiene e direito veterinarios.

5"-Dezenho linear, de figuras, de animaes, de plantas,
geometria descriptiva e topographia.

6a-Agrologia, pllyLotechinia, arboricu\lllra, sivilcul
lura, economia agricola e finreslal, legislação e conta
bilidade agricola.

O anuo escolar divide se em dous semestres, no fim
dos quaes são submellidos os alumnos a exames theo

33
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ricos e praticos das disciplinas estudadas em cada se
mestre.

As materias de cada cadeira são ensinadas conforme o
programma approvado pela congregnção, sob proposta
dos respectivos professores.

Todas as cadeiras são professadas diariamente.
Os trabalhos de demonstrações praticas constam de

exercicios relativos as materias de cada cadeira, os
quaes tem logar no laboratorio chimico, nos gabinetes,
estabelecimentos e oflicinas annexos e no campo.

Os trabalhos do campo versam sobre a pratica das
construcções, nivelhmento, agrimensura, execução de
lavouras e todos os trabalhos referentes ao cultivo das
plantas economicas e industriaes do paiz c particular
mente do Estado da Bahia.

I-Ia no Instituto as seguintes dependencias: Biblio
theca com 3000 volumes de livros de sciencias e artes,
que constituem flS cursos da escola, ou que com ellef.
tem relação; Muséo contendo coIlecções de animaes
de diversas classes, de pedras, terras, madeiras etc; Ga
binetes de physica, zool0ciia, en~enharia rural, desenho e
veterinaria; Laboratorio de chimica para as analyses de
terras, adubos e productos agricolas; e um Arsenal,
contendo iustrumentos agrarios, francezes, inglezes e
americanos, com todos os seus accessorios, inclusive
jugos e arreios de animaes de trabalho.

O corpo docente consta de seis professores.
A directoria superintende tudo que diz respeito ao

ensino e a administração da fazenda annexa, Gendo nis
to auxiliada por um pessoal, cujo numero varia com as
necessidades do serviço.

No anno proximo passado matricularam-se no curso
superior 54 alumnos, sendo 26 do 1" anno, 9 do 2°, 6 do
3° e 13 do 4°; no curso elementar 30.

Aos alumnos, que terminam o curso, apresentam e de
fendem publicamente urna these que versa sobre agri
cultura ou sciencias que com ella de perto se relacio-



52:460$000
12:435$188

8.453:536$791
95:233$840
33:687\Íl878

119:88U726
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nam, em virtude da qual recebem um diploma que os
habilita ao exercicio da profissão de engenheiro agro
nomo, ou veterinario, conforme o curso seguido.

Aos alumnos do curso elementar, que no fim de 4 an
nos se acham habilitados para exercerem a profissão
de regente agdcolas ou Uorestaes, concede tambem a
Escola diploma de habilitação.

A Escola está sob a direcção immediata da Directo
ria do Instituto Bahiano de Agricultura, composta de sete
cidadãos, dos quaes um é o presidente, um o secretario
e um o tbesoureiro.

A Escola é mantida pelas subvenções, de 20:000pOOO
que lhe dá o governo da Onião, e de 24:000~000 com que
concorre o governo Estadual, assim como do producto
da matricula dos alumnos e da venda de algumas co
lheitas.

Commercio

A praça da Bahia occupa um logar muito dislincto
entre as da Republica.

No anno de 1891 a Alfandega arrecadou:
A) de renda geral:

Direito de importação para consumo
Expediente de generos livres.
Expediente das capatazias.
Armazenagem.

Alem disto, arrecadou mais:
Imposto de pilaroes.

l) de doca.

EXl'O RT.\Ç'\O

Direito de exportação de generos na
cionaes .

De 1 O/O de diamantes.
1.500:390$317

1:285~870
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Interior:

Renda da Imprensa Nacional e Diario
Official .

Renda das matriculas de instrucção
superior.

Fóros de terrenos .
Se110 de papel.
Imposto de transmissão de proprie-

dade .
Imposto de industrias e profissões.
Imposto predial .
Imposto sobre subsidios e vencimentos
Cobrança da divida activa.

Extraordinaria:

Contribuições para o Monte-pio dos
Funccionarios Publicos.

Indcmnisações. .
Receita eventual.
Seno dos bilhetes de loteria.
Imposto addicional de 5 O/O
Agio da moeda de ouro.

Depositos:

Producto das arrematações para con-
sumo.

Idem por avaria .
Idem por apprehcnsão.
Mulla~ para empregados
Contribuição para a Santa Casa da

Misericordia.
luem para o Lazareto
SeBo de patentes da guarda nacional.

69,iJ000

17:830.§000

670.0548
347 :584~681

207:647~822

234:583$139

19:945~688

2:200ill047

4:990Jl808

2:487p395
1:377;ll~

17:441$359

256:20U,il000

368~855

1.896:835Jl6<11

877$865

1: 194111926

27Ji380

14:610~740

31 :660$742

2: 186M80

29:538~000

13.366:989;}l754
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A mcsma alfandega, cm 1891 arrccadou mais:
B\ Rcnda Gstadual:

IMPORTAÇÃO

7 O/O sob os dirtilos geracs de im-
portação .

Cachaça
5 O/O sobre generos naciunaes
Aguardente.
Algodão.

Cartas de jogar.

EXl>OHTAÇÃO

Carbonatos.
Diamantes.

Miunças.
Couros
Cguardente.
Cacáo
Café.
Fumo
Madeira

Pi.assava.
Coquilhos
Côcos .
Rcceita eventual .

589:186~953

1:889~000

79:37811'I650
18:522$561
29:402~195

65~700

1:524~240

4:292M30

43:22H824
49:157J698

4U064
217:826M56
474:975~029

362:459~898

27:026M86
272:656,ª863

4:088$819
15S240

152$016

2.175:885p852

Finalmente, arrecadou ainda mais a mesma Alfandega,
no referido anno de 1891:

C) De renda municipal:

HIPOHTAÇÃO

Kcro7.vl1 '
13n~Ll

-l6::H8~800

4:502$000



Alcatrão .
Polvora
Phosphoros
Salilre .
Enxofre
Alcool .
Terebenthina.
Agua-raz .

Fumo

EXPORT.\Ç.i: o

432~000

4:03H200
14:763,!l700

428p800
245~20()

175~OOO

1UOOO
77~(100

38:741,l\071

109:758$771
A tabclla annexa sob o titulo Mappa da Exportação,

ele., dá com minuciosidade os es c1arecimenlos ácerca
da exportação, ha"ida no mesmo anno, pos pI incipaes
generos do Estado para os paizes e portos nelle mencie

nados, no decurso de 1° de Janeiro a 31 de Dezcmbro do
dito anno de 1891.

Exislem na praça da Bahía 6* casas importadoras, sen
do 25 de fazendas seccas, 12 de miudezas e artigos de
armarínllo, 12 de generos para estiva' 6 de carne de
xarque nacional e estrangeira. 4 de obras de ferro em
barras, 3 de joias e 2 de chapéos de sol.

Existem mais 11 casas cxportadoras, dlS q uaes 4 al
lemães, 3 inglezas, 3 americanas (negociando somente em
pelles de cabra, carneiro, pôrco etc) e 1 nacional.

na mais 30 casas propriamente de commissões c que
commerciam por conla propria e de terceiro.

O commercio a retalho é [eito por 956 casas, sendo 500
de molhados, 92 de fazendas grossas ou de lei, 54 de
massas alimenticias (farinha de trigo), 4-l arm3zens de
comestíveis ou molhados, 40 de miudezas ou artigos
de armarinho 34 de medicamentos, 25 de calçado, sen
do 15 de estrangeiro e 10 de nacional, 20 de carne secca,
18 de modas e fazendas finas, 13 de bahús, colchões e
Illalas) 11 de ferragens, sendo 4 de primeira ordem e 7 de



segunda, 8 de moveis e arLigos usados, chamados baza
res, 7 de louça e vidros, 7 de livros e :lI-ligas para cs
criptorios, 7 de moveis em primeira mão, 6 de drogas,
todas de primeira ordem, 6 de couros, tamaucos e chi
ueHos, (j de charutos e cigarros, 5 de chapéos de sol, 4 de
arligos de ourives e joias, sendo uma de primeira ordem
e tl'es de segunda, 4 armazens ou depositas de couros,
sem incluir as 3 que exportam peHes de cabJ'as, etc.,4 de
assucar refinado e outros generos, 3de relojoaria, 3 de per
fumarias, 3 de sirgueiro e artigos militares, 3 de vidros,
quadros e estampas, 3 de fornecer navios (shi pchandlers),
3 de caldeireiro e artigos de cobre, 2 de velas de cêra,
2 de fazendas e chapéos, 2 de cereaes, 2 de apparelbar
navios (armazens de cabos) ,2 de doces, xaropes e bebidas,
2 de cutelaria, 2 de bilhetes de loteria, 1 de naturalista,
1 de luvas, 1 de piano c musi~as impressas, 1 de trabalhos
de marmure, 1 de afluas e utensilios para caça, 1 de ma
chinas para costura, 1 de esculpturas, dourados, espe
lhos, imagens e outros artigos.

A praça tem 5 corretores, sendo 4 geraes, e 1 que tra
ballla apenas 110 ramo de mercadorias.

Entre os Eslabelecimentos de credilo, nota-se:
10) O Banco da Ba!lia, que foi autorisado a funccionar

pelo decreto n. 2140 de 3 de Abril de 1858.
~eo capital subscripto e realisado é de 6.000:000~ÚOO,

dividido em 30,000 acções de 200pOOO.
O Banco faz as operações seguintes:
1") descontar letras e qualquer outros Litulos do go

verno geral, estadual e municipal; letras de cambio e
da terra e outros titulas commerciaes á ordem, estan
do assignados ao menos por duas pessõas acreditadas,
das quaes uma deverá ser residente na capital;

20) emprestar soh penhor de pedras ou metaes precio
sos, apolices da <lh'irla publica, geral, provincial ou
municipal, acções de companhias e emprezas que tenham
cotação na praça, mercadorias que não sejam de facil



deLerioração, deposiLadas na alfandega ou nos Lrapiches
alfandegados, e mercadorias e111 viagem, á visLa do co
nhecimenLo; cartas de ordem, facLura e apolices de se
guro, guardando-se a precisa margem conforme as co
tações.

Celebrar contractos de penhor agricola, empresLando
sob a garantia de productos da lavoura, quer já colhi
dos e manufacturados, de machinas, animaes, instru
mentos e qualquer accessorios agronomicos, nos ler
mos da legislação em vigor.

3°) emprestar sob garantia de hypoLheca de immoveis
urbanos e ruraesj

4°) receber em conLa corrente as sommas que lhe fo
rem entregues por particulares, esLabelecimentos publi
cas, bancarias, emprezas e assoei a çõesj

50) abrir creditas por meio de contas correnLe>; a pes
sôas conceituadas e as que derem garantia suflicienLe
com penhores, caução ou fiança e termo assignado e
especificadoj

6") comprar, vender e subscrever por conLa propria,
ou de terceiro, mediante cOlllmissão, metaes e pedras
preciosas, titulas da divida publica, geral, provincial e
municipal, letras hypothecarias, acções e obrigações
(debenlures) de emprezas mercanLis e em geral quaesquer
v:l1ores industriaes e commerciaes;

7°) negociar dentro ou fóra do Estado empresLimos do
governo geral, esLadual ou da municipalidade, de
emprezas agricolas, industriaes ou commerciaesj encar
regar-se da creação ele novos bancos, da organisação
de companhias e ouLras associações, que orrereçam ga
1'antias e sejam de utilidade publica;

SOO) realisar movimento de fundos proprios ou alheios
fie nns para outros EsLados, ou para fúra da Republica,
e fazer operações de cambio por conLa propria ou de
ouLrem j

9°) incumbir-se, medianLe commissão, da guarda de



qU:lC~lucr titulos ou valores, de recebcr dividendos e
rendimentos e de 3rJ'ecad:lr heranças.

O dividendn d ) ul'ill1 ) anno (1891) foi de 9 aio suure o

capit31, ou 1XS :)J por acçúo; porem, no primeiro se·

mestre do .ln 10 de 92, rechad) em 33 de Junh'"l, devi di o

na razijo de 13 n. o ao anno, ou 2(1~OOO por acçào, e ele
vou a 2,4(.n:O:JO~00J o fundo de rese'"va.

2) A Cnixa E,:onomica da Rahia foi fundaela e in:.lal

la-Ia na capital no anno de 183·1, tendo sido reconheci
da pelJ decrelo n. 57) de 10 de Janeiro cle 1849. Presen

temenle se acha reorganis3ch na forma elos seos Eslatu
tos de 29 de Julho de 1888, furmulados de aecôrdo com
a lei n. 315 I de 4- de '''vembro de 1 82 e decreto n.8R2t

de 30 de Oezernbro do mesmo an'lO. Conta portanto 85
annos fie existencia.

Sen capilal é fluctuante, aehan10-se em 31 de Julho

d'1 1892 na imporlancia de 2,~88:190W:n. Exisle. porém,
UlD nuvo projecto de esl:ltutos, submellillo a apreciação
dos accionistas que terão de deliberar opporlunamenle

em assembléa gel:al, convertendo o capital em fixo,
sendo esle elt'vado logo a 4-,OOO:OrlOiSOOO e podendo sêl-o

depoi~ até 6 lJOO:OOOi-OO. Con"crliuo o capital e'u fixo,
pasliar.í o estabelecimento a d"nominar-se Banco Eco
nomico da Bahia.

Faz emprestimo ao Estado e a particular e desconta
lellras de firmas, cauções, penhores e hypothecas.

Passando a-Banco -terão suas operações de ampliar·
se a lodas as proprias de um banco, com a unica excep·
ção das que tiverem por base transacções .::om as praças
estrangei raso

Seu <Iivi,lenuo no semestre de 1" de Fevereiru a 31
de Julho de 1~92 foi de 2,800 010, o que dá Ulll divielen
do annual :.e 5,600 010.

O seu dividendo de ln dcFevereiro de 1891 a::ll ele ,Ta

neiro de 1892 roi de 5 010 ao anno, tendo, lnrélll, el\J
aunos anteriores chegado algumas vezes a 10 010 ao

34
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anno. Com a sua reorganisação em Banco, espera-se
elevação nos seus dividendos.

3°) A cai:xa filial do London and Brazilian Bank Li
miled opera debaixo das mesmas leis que regem a caixa
do mesmo estabelecimento na capital federal. A parte
do capital dotado a esta caixa filial pela caixa matriz
em Lond.es, é de 200:000~OOO.

As operações consistem em cambiaes e demais trans
acções bancarias conforme as leis em vigor.

O ultimo rlividendo distribuido pela caixa matriz em
Londres foi 14 % ao anno.

4°) O Banco Emissor da Bahin foi autorisado a func
cionar pelo decreto n. 394 de 12 Maio de 189n.

Seu capital subseripto é de 20,OOO:OOOPOOO, e o reali
sado de 8,396:480~OOO.

As operações-são descontos, depositas, contas cor
rentes, emprestimos a lavoura e industrias annexas po r
meio de emissão de lettras hypothecarias e outras trans
acções bancarias.

A emissão é de 9,500:0(10~OOO com base de apolices
da divida publica deposiladas no thesouro nacional e
na caixa de amortisação na mesma importancia.

O ultimo dividendo foi na razão de 8 % ao anno,
maximo autorisado pelos estatutos.

5°) A Caixa Economica e Monle de Soccorro da Bahia
foi autorisada a funecionar pelo decreto n. 5594 de 18
de Abril de 1874, alterado pelo de n. 9738 do mesmo mez
do anno de 1887,

Seus fins são- receber em deposito qualquer quantia
desde UOOO e seus multi pios até 4:000piOOO a juros capi
talisados semestralmente pela taxa que for determinada
por decreto do governo. O Monte de Soccorro empresta
dinheiro por modico jUl'O, sob garantia de penhores,
não se permitlindo transacçõe- infr.riores a 5~03) e todo
penhor não poderá garantir mais do que J/5 do seu va
lor arbitrado pelo perito do estabelecimento.



Em 3f) de Jnnho fie 1892 montava a quantia depositada
em 5,978:-123~055. Nessa mesma data existiam 11)793 de
positantes.

O governo garante o juro de 5 % ao anno.
No anno de 1891 foi emprestada a importancia de

140:735~000jno semestre de Janeiro a Junho de 1892, a de
82:809.~000j existindo, em 30 de Junho de 1892, 2063 pe
nhores na importancia de 103:2035000

6·) O Banco Auxiliar das Classes, gosa de favores e ga
rantias dos governos federal, estadual e municipal,
constantes do decreto n. 771 de 20 de Setembro de 1890,
do de n. 6406 de 31 de Outubro de 1891 e acto do go
verno do Estado de 6 de Maio de 1891.

Faz as seguintes operações mencionadas no Art. 3" de
seus estatutos: emprestar dinheiro, preferindo á func
cionarios publicas e pensionistas estaduaes, municipaes
e federaes com a garantia dos respectivos vencimentos
de cada um; receber vencimentos de empregados publi
cas de qualquer cathegoriaj descoutar lettras e titulas
susceptiveisde cauçãoj fazer adiantamentos sobre a im-

I portancia de generos depositados em trapiches alfande
gados ou mesmo sobre agua, representados por conhe
cimentos devidamente garantidos, de fornecimentos
feitos a repartições publicas e de contratos de emprei
tadas de obrasj comprar e revender por conta propria ou
de terceiro, qualquer objecto e salvosquaesquer compro
missos' adquirir direilos, concessões ou privilegias que
tragam vantagens ao estabelecimento' receber alugueis
de casas por conta de seus proprietarios ou sob a respon
sabilidade do proprio banco; fazer adiantamentos para pa
gamentos de decimas de propriedades mediante contracto
previa; receber dinheiro á premio a prazo fixo por lellra
ou em conta corrente de 100,5000 para cimaj auxiliar a en
corporação de sociedades anonyrnas e de ernl)rezas uteis;
encarregar-se da compra e venda de propriedades por
conta de terceiro, adiantando aos compradores as quan
lias de que por ventura careçam, ficando a propriedade



27°

hypothecada p:lra garantia do valor do emprest imo,
até tlue esle seja extinclo por amorlisações modicas;
encarregar-se de cobranças, recc1Jimcnllls de. q ua Iltias,
lellras, jnros de apolices e de act;'ões, fúros, rendas,
assim como dt: quanlias no inlerior do Eslado; encarre
gar se da compl a e "enda de terrenos por conta pro
pria ou alheia eliviclinrlo-os em lotes a vontllcle elos
pretendenles; abrir uma secção de contractos de anli
chrese, eJrecluar tju~l<.jller operação de credito no senti
do de libertar as classes pobres das necessidades que as
opprimel1l; abrir contas correntes de movimento sob
caução de titulas ou j,ypolheca de propl iedades; e, final
mente, emprestar dinheiros sob a garantia de hypotheca
e sob penhor.

O capital su1Jscripto e realisado oesle Banco é de
1,OOO:OOO~000.

O dividendo qne dislribuiu, no semestre fecharia em
30 de Dezembro de 1891, foi na rasão de 3 010 sobre o
capital de 600:000$000, que era então realisadu, e no se
mestre findo em 30 de Junho de 1892 foi de 5 olu sobrc
todo o capital bancaria, que naquella epocha estava in
legralisado.

Alem destes eslabelecilJ entos de credito, ha mais na
praça:

Os flancos Mercantil e da Bnlsa.
Entre as companhias de seguros notam-se:
L") Com.'l1ercial de Segllros Mflrilímos c Terrcstre:>, com

séde na capilal, que foi instaUada cm 26 de Junho de
1869, principiando suas operações em 30 do mesmo mez
e anno

Seu capital é de 1.200:000.$000 e de 800:000$000 o rea
li~ado.

A. naturela tI)S seguros consta de mercadorias, c1 i
nheiro e predios, regulando o capital scgurado allnual
mente de 9 a 1l mil conlos. Sen ~I-ejllizo no anno de 1891
foi de 15:376,pG6G, sendo somenle de natureza marilllua.



2.") A Norlh Brilish and Mercolllile Insllrancer:omp'lllY

London é [I mais antiga da praça da Bahia, e foi estab~

lecida elll lo0~l. Sua séJe é cm Londres, e rcalisa 11\)

13razil SCJlIros somenle conlra o rogo. Seu capital aula
risada é cle Lh. 3.000.0 lO, subindo em Dezembro de 1891
a Lb. 1O.61l3 HG9. O capital segurado nesla cidade é de
cerca de 1. 15:>:0:)0,,)000.

Em 1892 seu prejuizo na capital da Bahia já montava a
42:213~0( O.

3.") A Norlheru I/lSllrallCe rui installacla em 181n. Suas
operações são seguros de vida e conlra o rogo. Seu ca
pilai é de Lu. 3.00.).000, le:Hlo seguraria ne ta Ca(Jilal
cerca de 2.500:00J,30l)O. Em 1881 nào leve prejuizos.

4.') The Liverpool and Lond.)/1 Globe, esLal>elecid.a em
1836. Faz seguros de vida e terresLre~, porém nesLa ca
piLai acceila sOlnente segur03 lerr-l.;lrc.. Seu cr1piLlI é
de 9U.73 1:()OJ.30U.J, sendo o segurad.o nc.;ta praça
2531:70)$00::1. Não teve prejuizo no anno de 1~91.

5.") The ROY'li Insllréuzce Company, esLabeleciúa em
1845, faz seguros conLr.! ruga e vida. Tem um capital
de Lb. 2.0 nO) . o segurallo nesta capilal é lU'lis ou
lIleuos de 1O.0JJ:OJH. Nu anno de 1891 foi seu prejuizo
de Lb. 105. Tem Lb. 8.00J.00) de fundos accumllhldos.

6 o) Garanlia do Parlo, com séde na cidade do Porto,
e runcciona desde l833. Tunu seguros contra todos os
riscos marílimos e contra o raio. Seu capital é de

1.0JO:000~000, moeda forte. N"l ulti:no b'llanço da agen
cia desta capiLd se vê que os contractos de seguros
maritimos sobem a 168:4·17,,)000, e dos tez-restres a
4.309:500$0):.>. eu prejuizo, provenienLe cle sinistros ma
rilimos e de fogo fui de 37:039~636.

7.°) Die Transallanlische FeLler- Versiclwl'1wgs·Aclien
G('sellschajZ, fundada em 1872. Segnra contra todos os

riscos rle rogo. Seu capital é de M. G.ooo.oao; as entra
rias, porém, por parLe cios accionisLas imporLavam no
ILu ue ISUl em ~1. l.:!OJ.OJU. I.nporla em 5.00:>:OnO$000



pouco mais ou menos o cnpital segurado nesta capital.
No anno de 1891 não soffreu prejuizo neste estado.

8.°) Die Hambul'y-J1IC/!Jdebllrger-Feller- Vc:rsicherungs-Ge
selLsc/wfl eslalJelecida em 1876 cm Hamburgo. Principiou
sua agencia nesta capital em 1879. Faz seguro contra in
cendio e seu capilal realisado é de M 2.000.000. O
capital segurado neste estau0 cm 1891 era de 2.013:030$,

não tendo havido nesse anno prejllizo.
9.°) The New-York Life Insurance, com céde em New-

York, realisa nesla praça seguros de vida. Seu capital
é de cerca de I> 3.750.000, ouro americano. No anno
de. 1891 foi seu prej uizo de j; 98.000. Alem deslas,
ha mais as seguinles companhias:

10.) Alliança, 11.) Educadora e 12. Inleresse Publico.

Industrh

Comquanto em principio, conta a industria bah.iana
hoje 123 fabricas em activida le, das quaes 107 na capi
tal e 16 no lilloral.

Deslas ha 10 de tecidos e fiação, perlencentes a varias
em prezas.

I A companhia Uuiào Fabril, com o capilal de 1.540:000$,
possue as seguintes:

1. Fabrica S. Salvador, sila ao largo da Fonte-Nova,
com 3264 fusos, 85 teares e 132 operarias. Em 224 dias
produziu 720.3(;0 melros de fazenda branca de primeira
e segunda qualidade, e 1.221 coberlores de algodão: tudo
no valor de 225:198$000.

2. Fabrica Modelo, sila á rua da ValIa, com 3.348 fusos,
70 leares e 161 operarias. Em 225 dias produziu 524.918

metros de fazenda branca de segunda e terceira quali
dade, 5.221 metros de lona, 39.885 kilogrammas de fio
em novellos, tudo no valor de 203:533$880.

3. Conceição, sUa no aUo do antigo engenho Concei·
ção, com 2.160 fusos, 60 teares e 116 operarias. Em 214

dias produziu 638.789 metros de fazen(las brancas e de



15.885
358

805

3.168.050 mclros
8.196 meLros

261.540
67.502 kilos

1.221
622

cores deprimeira, segunda e Lerceira qnalidade, no "nl0'
de 187:623~800.

4. N. S. da Penha, siLa á Ribeira de lLapngipe, com 2.520
fnsos, 60 teares e 161 operarias. Em 226 dias apresenlou
569.085 melros de fazenda branca de primeira qualidade,
2.475 metros de lona de primeira qualidade e 375 kilo
grammas de fio em novello, no valor tudo de 18-!:200~700.

5. S. Carlos, sita na fazenda Tororó, alnixo da cidade
da Cachoeira, com 2.636 fusos, 53 teares e 125 operarias.
Produziu em 225 dias 485.301 metros de fazenda branca
de segunda e terceira qualidade e 5.997 kilograrumas de
fio em novellos, no valor 136:522~800.

6. Queimado, sita ao largo ,do mesmo nome, com 1,92·~

fusos, 30 teares e 110 operarias. Produziu em 2Hl dias
229.651 meLros de fazenda branca e de côres, de primeira
e segunda qualidade, e 21.275 kilos de fio em no"cllos,
no valor de 103:505~360.

EsLas seis fabricas, pois, conLam j nnLas:

Fusos.
Teares
Operarias

Produziram:

De fazenda brancas e de eores de
primeira, segunda e terceira qua
lillade .

De lona de primeira
Saccos .
Fio em novellos.
CoberLores.
Fio em meada
no valor lolal de 1.0-10:58H542.

II A' erupreza Valença Indllstrial, com o capiLal de
8110:000,1000, perteucem as fabricas de:

lu Nossa SellfJol'll do Amparo, em Valença, COI11 5.568
fusos, 145 teares e 320 opera.rios, produzindo anulIal·
menle 1.200.úOJ melros de fazcndas brancas c de corcs.



10.752
280
620

2.203 000 metros
Industriul da Bahia pos·

2J Todos os Santos, cm Valença, com 5.184- fusos,
1:35 leares e 300 operarias, produzindo annualmente
1 oro.OOO metros de fazendas brancas e de càres.

E"ta em preza trabalha, portanLo, em suas duas ra
bricas com
Fusos.
Teares
Operarias

Produzindo
Fazendas brancas e ne côres

III A Companhia Progresso
sue as fabricas de:

1° S. Bra:, no arraial d~ Plataforma, com 5920 fusos,
151 teares e 3·10 operarias.

2° Bomfim, na Calçad'l do Bomfim, com 2077 fus0s,
54 teares e 160 operarias.

Ambas empregam-se em trabalhos de tecelagem e
fiação.

O matrrial reunido de ambas é de 7.997 fusos e 208
teares, com 500 operarias.

Além destas dez fabricas de tecidos e fiação, ha ainda
duas, que deverúõ trabalhar em larga escala, uma das
quâes está quasi concluida.

São primeira a da Companhia Fabril dos Fiaes, sila na
fazenda desse nome, trabalhando especialmente cm ania
gem e egllnda a da Companhia Emporio Industrial do

Norte, na Boa-ViagcJll,cujos trabalhos de edillcaçào pro
gridem com actividade prodigiosa.

lIa mais as seguintc" fabricas:
Tres de Chupéos, sendo lima de primeira ordem, na

rua dos Coqueiros d'Agua de Ylenioos, com dous mo·
Lares a vapor e 500 operarias, produzindo annualmen·
te 903.003 exemplares de varias qualidades, como srjào
de feltro, lã, pelle de lebre, palha, ~parlerie. E' pro
priedade da companhia Chapellaria Norte Industrial,
cujo capital é de 1.500:000~OOO.



As oulras duas trabalham em cIlapéos de pelIo de sedu,
sendo UIl1U de segunda ordem e outra de terceira.

Duas de calçado, UIl1:J. no urraL11 da Platafurma, occu·
pando 800 opcrdrios e produz calçado de todas as li ua li
dades, desde o chinello de trança até a botina de couro
aperfeiçoada, propriedade da companhia Progre~so In
du<;trLI1 d.l 13:l1lia e flutra rio I3Jll1um, de propriedade
dos Sr5. Gama & Irmão.

Uma de rapé, a vapor, na praia do Unhão, proprie
dade de 130rcl & C., successore5 de Meuron & C., tra
balhando em larga escala.

Um I de biscoulos {lnos, a vapor, pertencente a CC'm·
panllia N,lcional de Biscoutos, com capital de 20J:OOO~,

occupando 50 operarios.

Uma de gélo, oleos e produclos uleis, a vapor, sita na
praia da Preguiça, de .José Manuel de Araujo & C.

Uma de moveis de madeira, a vapor, na ladeira da
Conceição, pertencente a companhia Marcenaria a Vupor
nahiana.

Cinco alalllbiques, ou fabrica s de destilar aguardente
e productos alcoolicos, sendo um em lurga escala,
pertencente a Companhia Alcoolica, e quutro com tra
balho regular e pertencentes a particulares.

Quatro de cigarros de varias qualidades, duas das
, quaes movidas a vapor, e trabalhando em alta escala.

Doze de charutos, sendo quatro na capital, seis em
S. Felix e duas em ;VIaragogipe.

Cinco fLlIldiçães de ferro, bronze e ontros metaes,
sendo uma na Jequilaia, pt'Opriedade da Companhia
Metropolitana, u 'na no Pilar de Azevedo, Leite & Ir·
mãos, nma em Ilapagipe, da Companhia Bahiana de
N'lvegação a \ apor, uma na cidade de Valtlnça da Em
preza Valenç:l Industrial e annexa a fabrica de Todos
Santos, e nma na cidade de Santo Amaro, todas a vapor.

Uma ele fJre.ll0S, a vapor, de Cux & h·mãos.
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Quatro de vcl~s, uma das quaes cm larga escala, da
Companhia Illt'~rnacional de Marahú, com capit:.!l de
lO.OOO:OUO~OOO, e que, além de velas de parafina de va
rias qualidaues, prepar..l t:uulJ.:m em larga escala o pe
troleo denominado Brazoline.

Duas de velas de cêra, e uma de ditas de carnaúba,
pertencentes a particulares.

Quatro de refinar assucar, produzindo-o de primeira,
segunda c terceira qualidade.

Dez ele sabào e sabonetes, st;mdo tres a vapor e por
processus moderno~ e sete ainda atrasadas.

Duas de chocolale, a vapor, dasquaesumad-eprimejra

ordem e oulra de segunda, h~vendu ainda muilas parli
culares, que em pequena escala exploram esta industria.

Duas de cervl'ja, S. Jorge e S. Braz.
Uma de luvas de pellica e camurça.
Uma de phosphoros, a vapor.
Cincoenta de pào c massas alimenlicias (padaria.)

Seis de serrar madeira, a vapor, send\.l duas na C~'1)Í

tal e quatro no litlora!.

Uma de ferro eSlIlaltado, no largo do Papagaio, cm
llapagipe.

Duas de camisaria e meias.

Correio Geral

o serviço postal pertence a União e está sob a di
recção do Minislerio da Industria, Viação e Obras Pu
blicas.

A sua repartiçüo nesta capital sob o nome de Cor
rdo Geral funcciuna cm um predio regular á rua da
Alfandega.



o serviçu está organisado do modo seguinte:

1, Ofhclal .
3."" Ditos
Praticantes.

2 secç<lo
(Expedição de correspon

dencias)

Secções El1Ipl'e.IJudus

dmiuislroção Adminislrador

Contador
Contadoria 3"' Ol'ficiaes. )$

Praticantes. 5

Thesourdria Thesoureiro 1
Firl 1,

Chefe de secçãp (")

-
1" secção Lu Omeial 1

(nepartição de correspon- 2.0 Oito 1
dencia) Praticantes. ()

" .- u

A

Secção do registro
I

2."" Ollieiaes
Praticantes.

---_._---
Vendagens de sellos -a. U Omeial .

1>roticantes .
1
2

Posta ) estante 3. o ameial .
Praticantes.

1
2

Carteiros .
;Am1.>ulantes

(') O chefe de secção inspecciona as s('cções de re
cepção, expedição (; registro de eorre:;ponc1encin:; e a
<la posta restan te ass, 111 cdwo é encarregado úo dela
lhe do serviço dos carteiros e ambulanles.
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Tcm 163 agcncias, scnoo o numcro dc linhas ro~L:les

dc 106 C0m a cxtcnsào de 8:444 kilomctros.

O tempo gasto pelas malas para chegarem ao seu
destino nas difTerentes linhas consta do mappa se
guinte:

Linhas Tempo gasto

32 linh;ls 1 <lia
22 2 dias
23 3
9 4
4 5
() 6
1 7
1 8
2 U ),

1 10
1 ; 11
1

. ,
)3 .»..

Talai 1'16 linhas..

Foram expellil!:.l/> 110 anno oe 1892 para o interior II )

E~tado c para róra deltc 41 :<185 malas.
No mesmo anilo foram recebidas. 575:007 cartas e ex

pedidas 809:775.

O numero de maço~ de jornaes foi de 312:122 ..rece
bidos e 304:658 expedidos.

Em diversos pontos da cidade e nos principaes arra
baldes Lem o correio vinte caixas postaes 'cujo movi
mcn~o fui de 77:492 objectos postados.

A importaneia de vales pagos foi de 31-1:8l8~t18 e a
de emittidos 104:254~831.

O serviço da expediçào e recebimento de malas por
vias marítimas é feito actuall;n~nte pelo escaleI' da
guardamoria da alfcllldega, Q que muitas vezes occasio
na' demora na distribuiçào das cOI·r~spondencjas.



Esse mal, porém rlesapparecerú em breve com a
acquisição de uma lancha a vapor, para a qual já se
abriu concurrencia, destinada e:-.clusivarnente a tão
importante serviço.

Todo o edificio, que é illuminado a gaz carbono,
funcciona a noite, sempre que o accllmulo de trabalho
a isto obriga.

Projecta-se a mudança do leoncio para um pmdio
de melhores accomlTIodações, e que fique no cenlro do
movimento commercial.

Lavoura

C.\?\?\.\-As condições topograp'hicas desle Estado, ex
cepcionalmenle favorecido p~la n3lureza do lerreno, nplo
n diversidade dns culturas lropicaes e as das regiões tem
peradas, seu clima variavel enlre npproximados limites
e ameno em multiplas siluações, idoneo.a aclimação
de planlas de regiões mais exlremadas nos e/feitos me
lereologicos, seu immenso liltoral uherrimo e de faci!
accesso ainda pouco trabalhado relativamente a exlen
silo apresenladcl onde vem desaguar rios e ribeiros i1ll

porlanles, alguns dos quaes perfeitamente navegaveis, e
se elevam villas e cidades, ganhando dia a dia mail r
cIesenvolvimento commercial, a vivacidade esplendo
rosa de sua vegelação, sempre luxurianle e sempre
remuneradora quandu criteriosamente soli itada, I1ze
rum e farào sempre depender do trabalho agricola e
suas industrias peculiclrcs a rortuna do paiz e as sua.;
melhores garantias de fuluro.

Desde os lempos coloniaes em que os primitivos ex
pl'Jradores do súlo S:.l acharam frenle a frenle com essas
floreslas de incsgolavel vegelação tendo por leito pro·
fundas c::nurlas :1e humus e ahundantemente regadás
por C 1rreg 1S avolum'.1llos, que a idéa de entregar .ou
confiar o trabalho das rolearias e planlaç'ões a raça
africana COlHO a mais idonca para SUpPOJ lar os rigores
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do estio e as copiosas invernadas, acudio ao espirito
dos possuidores de terras, uma vez que havia sido prohi
hid 1 pela mctropole a exploração do indigena <lIn~ric 1'10.

Des. e accoruLl que as idéas da eI ocha, a sombr:l mesmo
da icléa religíos" legilimaram acreL1itand I resolução
philantropica trocar o morticinio das lulas feridas no
coração do continente negro pela hecatombe da escra
vatura nas colonias do continente branco, originou-se
o trafico humano em larga escala. Este assoberbou todas
a's subsliluições do paíz tornando impossivel a lnta na
concnrrencia com quaesquer outros elementos de tra
balho.

Povoaram-se as diversas regiões do littoral levantan
do-se ror toda parte fu:endas c propriedades, cujo ser
viço dependia unicamente do esforço directo de uma
raça lymphalica embora musculosa, de modo algum in·
teressada no rendimento das explorações.

Eram oblidos taes auxiliares a preço tão vil que nem
os animaes de trabalho poderiam compelir com elles
na faina propria pare. servi~'o proporcional.

Escoou-se pois, a vida rural enlre os stygmas que'
lhe pezaram sobre a origem da producção é a impos
sibilidade de abril' novo leito a concurrencia de mais
efficazes lrabalhadores.

Ao desprestigio do faclo juntou-se a má vonlade dos
interesses.

A grande culLura imperava por todos os llidos e a pe
quena lavoura não podia subsislir senão como feudo
das propriedades sE:nhoriaes até que por seu turno se
tornasse eUa cenlro tambem de outra esphera de acção
identica, não havendo privilegias de casta que limitas
sem'os anhelos individuaes. De approximação em appro
xi mação, de municipio em municipio, pelo inlerior a
dentro do Estado até onde o transporte do genero per
millisse remuneração salisfactoria ao produclo obtido'
fundou-se a cullura extensiva, unica que podia prevale
cer com os sophismas economicos em vigor. UItrapas-



sada e~l3 zona, só deveria vingar, como exploração lu
c,-nlivrl, a cre3çào de g1do entregue aos instinctos da
nnlureza bruta e c'lnfiad:l n virlude das estflçõe~ mode
rndns; a crenç:h tornou-sC', pois, a unica solicilude dos
serlões, chl:'g.lndo a desidia Oll a inriolencia dos pro
cessos a não procurar garantias contra as seccas, mais
ou menos periodicas que desolaram as regiões afasta
das dos carregas perennes.

O Estado da Rahia, (I primeiro que a metropole pro
curou povoar e prevalecer, recebeu da Ilha da Madeira
a canna rle assucar, alli introrluzida pelos cuidados do

'infante n. Henrique, principe de inolvidavel memoria
na historia portugu<'za, e appUcou-se ao seu cultivo com
todas as forças de quc dispunha, quando colonÍ'l capit31
da possrssão americana.

Essa senH'nte, tran~porlada para um sólo virgcm, onde
o clima summamenle propicio ao sen desenvolvimcnto
e conservação devia garantir-lhe eterna duração, prorlu
Zill de modo 3ssombroso, excedendo tudo quanlo a ex
peclativa m3is exigente havia conjecturado. A mcsma
terra durante quinze, deseseis e mais annos, abrigava a
mesma srmenle qne se reproduzia a cada córte anl1lwl
com a mcsm3 pujança Je vida e o mesmo coeficente de
producção.

Com' taes predicados <[ue lhe constituiam thesouros
inesgotaveis, eSS3 cullura industrial, destinada ao ll?er
cado de exportação de cujo desenvolvimento auferia a
metropole lucros imrnediatos, deveria seduzir' as vistas
officiaes, que lhe dispensar3ln todos as protecções legaes
e todos os favores de occasião. Os exploradores do
súlo, fasciuados pelo rendimento das colheilas Ião COI1l

modaluente conseguido abandonaram todos os de
lI1~lis cullivcls para se enlregar ao plantio da frcunda
gralllinea.

Altil1gimos assim a epocha da nossa emancipação po
litica em 1822 guardando depois da separação lodas as



t'ndlicçãe's e vicias ela melropol'e,' inclusive a 'sliprrma
ria do seu commercio, que rui o rrgulador lIrlÍco na
nuss:! vida rnrLl! até bem poucos annas, e ainda h"je
conserva a melhor parte do movimento e das tl'unl>ac
ções da nossa pra~'a,

. Depois que o governo do paiz, sabiamente inspirado,
desreriu o primeiro golpe na instiluiçiio servil, supprí
Illindo de racto o trafej:(o africano, como jú se achava
sUJlpresso de direito desde muitos annos, as proprie
nadús começaram a ver os seus illteresses atravez de
novo prisma, mas aintla decorreram longos annos sem
que a modinca~'ão e vida se revelasse por factos palpa
veis. Quando o primeiro grito abolicionista rebentou
no seio do parlninento, .ia se aehava o paiz amadurecido
para escutaI-o e seguil-o; e, não obstante a relutancia
de não pequeno numero de interessados a idéa vingou;
o primeiro marco roi collocado no caminho da rehalJi
li til çào, ao qual se sllcceúeram va rios outros, ganhando
cada dia maior sOl1lma de vantagens, de modo a porler
ser hasteado em 1888 o labaro da emancipa~'ão defini
tiva collocando-se o paiz unisono do lado da liberdade
absoluta sem indel11nisa~',ãt\ de espccie algnma, que Jizesse
lembrar o direito primitivamente acceito e consagrado
nas leis em vigor.

A reacçà0 rcmontou-se ao passado e mandou destruir
os vestigios da instituição negr~ poupando unicamente
os documentos que tivessem interesse historico.

Entre o primciro golpe vibrado e o ultimo não mc·
rleou o espa~'o de uma gera~'iio, e seja dilo em honra
do paiz nenhuma imprudcncia turvou as aguas luslraes
d'uquella 3bençoada redcmpçào,

N'e se in'ervallo foi a pccIlICna c IlLura estendellno-se
vagarosamcnte, assumindo lima talou qual indepcn.
denda de acção que se 1'01'1 inca va quotidianamente.
Occupavu-1I1e a atlt'nçoio o clIlLi \'0 das plantas alimen
licias e o fumo jú perfeitamente adoptado a indole dos
nossos lavradores de poucos recursos e com mercado
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segll'"o, cm visla do desenvolvimenlo que assumia o
consumo desla solanea l11orliJera, convertida em pa~sa

lempo de salào e em excitanle da vida commum. Mais
larde abalançou-se ella a cullura da propria canna, que
huje lhe é francamenle oITerecitla com o mesmo pro
vdlo e as mesmas regalias privalivas oulr'ora das gran
des propriedades.

Em 18Jl o assucar exportado para o eslrangeiro alUn
gio a 17.142.260 kilogrammas, sendo maior a sua expor
taçào em 1892. A lavoura da canna que tinha sofTrido
em virlude da lransformação do ti aba lho activa-se,
porem, agora com a volta dos braços que a tinham des
amparado, e seu resulLado vae tornando-se manifesta·
menle remunerador. São, porlanlo, (lignas de louvores
a~ providencias lomadas pelos poderes pu blicos no sen
lido de animar o planlio da C<lnna e mulLipliear o nu
mero de fabricas centraes para a respectiva manipu·
lação.

Exislem actualmenle nove fabricas das quaes qualro
perlencentes a companhias e cinco a particulares. A pro
ducção das mesmas na melhor bypolhese não irá além
de doze milhões de kilogrammas e nú~ carecemos de
cinco vezes mais para restabelecer o equilibrio perlur
bado, porquanlo o consumo em um paiz como o nosso
onde o assucar enlra em innumeros acepipes e é diaria
mente uzado em mulLiplas refeições não pode ser cal
culado a menos de 36 kilogrammas por cabeça annual
lDente ou 3 kilogrammas mensaes o que dá para o
consumo local o algarismo de 72 milhões de anno a
anno.

Tão se deve, pois, ler receio algum do fuluro quanlo
a esla mercadoria, sobretudo se pelo melbor trabalho e
mais economica fabricação puder ser baraleado o preço
d'elle de modo a facuHar a melhor qualidade sem
a'ugmenlo de sacrificio a grande massa dos consumido
res. Já se vê que o porvir da lavoura de canna lem
dianle de si os m<:lhores auspicios accrescendo que
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nenhum paiz poderá competir comnosco na respectiva
producção e idoneidade.

cAFÉ-A cultura do café iniciada no sul do Estado por
colonos suissos, que alli fundaram, aliás em terreno me
diocre, grandes propriedades, hoje quasi abandonadas
por lhes fallecer o elemento da escravatura que as havia
levantado, tem se estendido por varias municipios, occu
panda sobretudo a media e pequena culturas, que se
ampliam e se estendem, graças aos altos preços obtidos
no mercado do paiz.

D.entre os municipios que se entregam a cultura do
café, destacam-se notavelmente os dos Lençoes.

A cultura do café que prevalece nos municipios de
Nazarelh, Amargosa, Areia, S. Felix, Maragogipe, Con
ceição do Almeida, etc., etc., no sul do Estado e nos
lagares centraes onde chega a viação commoda deved
assumir dentro de breve tempo importancia tripla da
que tem actualmente. Se a exportação no anno de 1891
foi de 9.499.620 kilogrammas, ella não tardará a elevar-se
a 27 ou 30 milhões, havendo tanto terreno já rateado e
destinado á sua cullura naquelles municipios supra
indicados. Conviria que se zelasse melhor o respectivo
preparo industrial, e neste sentido, urna vez que a
pequena lavoura começa a apoderar-se do seu cullivo,
estabelecer-se usinas de preparação, exactamente corno
se vae proceder em grande para com a plantação da
canna.

CACÃO-O cacáo, outro ramo de plantação, ensaiado em
multiplas regiões, e cujo preço no mercado desafia a
actividade dos planladores, tem prosperado industrial
mente nas comarcas do sul, desde Valença até Alco
baça, mórmenle nas de Ilhéos. Cannavieiras e Belmonte.

A pequena e a média cuILura constiluem os seus
principaes exploradores, mas ha tambem grandes pro
priedades que se entregam á respectiva faina com
avulladas compensações.



A razão deste limite de zona para o cultivo remune·
rador está na natureza da planta, que requer terreno
humido frequentemente, profundamente argiloso e com
espessa camada de terra vegetal.

A exportação do cacáo accendeu no anno de 1891 a
3.028.720 kilogrammas, devendo a sua producção subi r •
muito nestes tres annos proximos, em virtude de grande
quantidade plantada e que só nessa epoca entrará em
pleno rendimento.

Pode·se mesmo asseverar que não Hcará longe dos
·10 milhões, com promessas de maior augmento, visto
continuarem a se estender os campos da respecliva
exploração.

ALGODÃO-O algodão, materia prima de grande numero
de estabelecimentos industriaes que possuimos nas me·
lhores condições de fortuna e de trabalho, tambem en·
contra entre nós situações nimiamente favoraveis ao sen
cultivo, que não é, infelizmente, o que devia ser, por nos
faltarem os precisos meios de transporte e braços desti
nados a taes misteres lá naquellas regiões longinquas e
desalentadas onde elle prospera. A producção local não
chega para o consumo, pois se o manda vir dos estados
visinhos onde a industria priyaliva do mesmo genero
ainda não conseguiu fundar-se e desenvolver-se como
entre nós.

Convém, portanto, proteger e acoroçoar o cultivo do
algodão. E' mesmo admiravel que a industria em
questão não se tenha esforçado por plantai-o em larga
escala, quando os nossos terrenos ofLrecem condições
extraordinariamente remuneradoras.

Sua producção no anno de 1891 não passou de 26.460
kilogrammas.

FUMO-No anno já citado a maior producção gl icola foi
a do fumo, que attingiu a 26.400.880 kilogrammas enfar
dados, 1'147 rolos, 6065 mangotes de diversos tamauhos
e 65 volumes de charutos fabricados, além da enorme
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quantidade 'cbnsumida no intérior do c<;lal!o' c ql!C

não póde ser calculada em menos de outro tanLo.

E' a culLura preferida de nossa pequena la\'oura, qu e
não a trata, todavia, com o preciso aperfeiçoamento.
Alguns municipios, como os de Inhalllbupe, Cachoeira,
S. Felix, Maragogipe, Feira de Sant'Anna, Purificaçào,
Santo Amaro, Nazareth, Curralinho, etc., etc, já contam
exploração melhor dirigida, onde os amanhos indns
triaes começam a ser adoptados com a maior regnlari.
dade.

Se a cultura intelligente e periodicamente reforçada
pelas resLituições e pelos processos das lavras aperfei
çoadas viesse a vingar entre os culLivadores de fumo, é
certo que nenhum outro paiz se avantajaria ao nosso
em semelhante faina, porque· em nenhum enconLran\.
ella mais sympathia e mais recursos de trabalho.

Mà.NDIOCA-A mandioea, que traz o seu clllLivo desde
os tempos da nossa colonisação, para o qual foram até
decretadas leis de obrigaLoriedade, vive ainda no seu es
tado primitivo, tanto na cultura corno no fabrico do seu
principal producto.

A farinha extrahida dclla, que é a base da alimentação
geral, oscilia entre preços bastantes disparatados.

No tempo da colonia, e mesmo no da provincia,
póde-se asseverar que a maioria da grande lavoura,
senão a totalidade della, vi \'ia de sua exploração, hoje
completamente entregue á pequena lavoura, que a cul
tiva e a fabrica ainda com os mesmos apparelhos. Em
:::lgumas fa:clldas, porém, a prcnsa de madeira, tosca
mente fabricada, veio snbstitnir o indigena lapily e
r,odemos dizer qne dentro de mais de trezentos annos
é o unico melhoramento que possue.

O governo do estado trata actualmente de prolegel-a,
fundlll1do usinas para') l'abrico de sua farinha e de
seus productos coogeneres.



A sua exportação é quasi nulla, êhegando, porém,
em principio de 1890 a sua procura para róra do paiz
a lal ponto, que obrigou a municipalidade a lomar
:;érias pl"Ovideucias, estabelecendo um celleil"O publico.

De seus congeneres, apenas a chamada larinha de
tapioca é o que· lem exportdção em maior escala.

CEREAES E OUTROS PROOUCTOS - Em quasi todas as
zonas do nosso uberrimo estado podemos dizer que
lemos lodas as culLuras.

O milho, o feijão, o arroz, o trigo e muitos outros
mais são cultivados, mas em tão pequena escala que
ainda os imporlamos, apezar de lermos os melhores
lerrenos e os melhores incentivos de exploração.

Além dos cereaes, as balata'> oe touas as qualidades,
as uvas de varias especies, as cebolas, a immensa
yariedade de legumes, tudo, emfim, óclimata-se e
produz neste abençoado terreno.

A piassa,a e o seu coquilho concorre com grande
porção para o abastecimento dos mercados estrangeiros

A borracha da mangabeira é extrahida em gran~e

porção em diversos municípios, mormente no de Monle
AlLo:

O mappa sob o titulo de «Producção Agrícola do
Estado», annexado ao fim deste lrahalho, mostra c1ara
menle a variedaje de culturas e os municipios em que
cada uma dellas mais Jlxesce.

A criação dos ga los vaccum, muar, caprino, suino,
etc., tem as melhores pastagens, cam mulLiplicidade de
forragens especia.mente nossas, e, ultimamente, o seu
cruzamenlo tem merecil!o os cuidados dos modernos
criadores, que têm importado bellos especimens para o
aperfeiçoamento das raças.

O mappa já ci~ado mostra lambem as regiões essen
cialmente criadoras.
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Finanças do Estado

12.219:954$000

7.602:564,B29!Despeza

As rendas publicJS da Bahia, a~sim C0tnO suas eles
pelas, estão divididas em l'ederaes, esladuaes e muni
cipaes.

Para o exercicio de 10 de Janeiro a 31 de Dezembro
de 1893, as rendas e despezas foram calculadas nas se
guintes importancias:

Federaes-Receita

Saldo.
Estaduaes- Receita

Despeza,

inclusivc juros e amorlisação da di
vida

4.617:389$706
5.553:01l~485

4.923:120~516

Saldo. 629:890$969
--------------

Municipaes:

No actual regimen ainda não foram orçadas e decre
tadas as despezas municipaes. Continúa em vigor a ul
tima lei orçamentaria municipal, decretada pela extincta
Assembléa Provincial, na qual foram especificadas as
receitas e despezas de cada municipio.

Em relação ás finanças estaduaes, convem accrescen
tal' que existe a mais fundada convicção de que o saldo
orçamentario, calculado na quantia de 629:890.0969 acilp~

indicado, será muito maior, não só porque os caleulos
para o orçamento da receita foram feitos com a maior
restricção, como porque a producção agricola vae ser
extraordinaria e muito superior á prevista devido isto
a regularidade que tem havido ultimameute llas esta
ções.



A divida passiva do
turezas:

• Externa de .
Interna, dividida em
Fundada, em apolices
Fluctuante .
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estado, como tal, é de duas na-

Lb. st. 765.519

3.881 :600$000
1.462:214~093

5.343:814;li093
--------------

As duas primeiras vencem o juro annual de 5 %, e a
terceira, uma parte vence o de 8 % e outra parte não
está sujeita a juro algum.

Todos os compromissos do estado em relação :í sua
rlivida, tanto externa como interna, tem sido e conli
tinuarão a ser escrupulosamente compridos, havendo a
mais rigorosa pontualidade nos pagamentos dos juros e
nas amortisações.

Templos e outros edificios religiosos da ,capital,
monumentos e chafarizes

NOTAS mSToRICAS

Tendo sido, desde sua fundação até hoje, a Bahia a
capital da Egreja Brazileira, é muito natural o grande
numero de templos que nella ha, maior certamente,
do que a necessidade religiosa de sua população.

Na verdade, para uma cidade de menos úe 200:000
almas, não é pequeno o numero de

C!'1thedral.
Matrizes .
Conventos de frades
ConvenLos de freiras.
Hospieios.
Recolhimentos . 2



Ordens terceiras
Capcllas .

Total

29°

5
42

77

não comprchendidas as capellas dispersas pelas frcguc
zias suburbanas, em cujo caso sobe a 82 o numero
total de templos.

Observemos a principio a Calhedral e as Matrizes.
1. A Sé.-A primeira egreja, que serviu de Sé, foi

a pequena capella, que, em 15í9, por occasião da fun
dação da cidutle por Tllomé de Souza, levantaram os
jesuitas, com o nome de Ajuda.

Esta egrejillha foi fcita de taipa, e coberta de palha,
tendo a seu lado umas casas, onde aquelles padres deram
principio aos exc ..cicios espiriLuacs. l:hegando, po
rém, cm 1552 o primeiro bispo do 13razil, D. Pedro Fer
nandes Sardinha, cctleram·lhe os jesuitas a dila ·sua ca
pellinha c casas, passando-se para o Monte Calvaria (Car
mo), onde construíram um pequeno hospital (segundo
19nacio Accioli), junto a uma ermida, que já existia sob
a invocação de Nossa Senhora da Penha ou da Pieda·
de, talvez a que Christovam d'Aguiar üallro deu de·
pois aos frades carmelitas.

Esta capellinha da Ajuda, pois, ficou servindo de
egreja cathedral emquanto o bispo não deu as provi
dellcias para a edificação da verdadeira Sé, a que deu
principio no seguinte anno de 1553, um anno depois
de já ter creado a freguezia.

Esta coustrucção durou muito tempo antes que para
a nova egreja se podesse transrúir o cabido. Ainda no
episcopado de D. Pedro ela Silva ella não se achava de
todo acabada, como realmente ainda hoje não está,

Diversos governadores prestaram-lhe particular at
tenção, como particularmente o Marquez de Allgeja,
que, receioso ela ruina que ameaçava a torre da egreja
(que aiuda no fim do seculo XVI 'não existia), pela
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faUa de segurança do terreno na erista da montanha so
bre que está a egreja edificada, mandou demolir a dila
torre alé a CÍmalha, e retirar da outra os sinos, obra
que importou em 1:350~OOO entrando o reforço que se
fez das paredes do templo mediante grossas linhas de
ferro.

Esta demolição já em 1708 era reclamada pelo Major
Engenheiro Antonio Rodrigues Ribeil'O.

No nnno de 175~ o Conde de Atouguia mandou fazer
um novo paredão de sustento do adro, por ler o antigo
aberto, cm 1751, algumas fendas.

Abstrahindo diversas obras que se tem feito no cor
rer dos le:llpos, ainda nào está acabada a Sé, faltando
lhe as torres e o complemento do frontispicio, feito de
pedras tiradas na eorôa de ILapiLanga, ao norte da ilha
de Maré, donde tambem vieram as das campas.

No fim do seculo XVI Gabriel Soares dava della a
seguinte descripção: A egreja é de tres naves, de ho
nesta grandeza, alta bem assombrada, a qual tem einco
capellas muito bem feitas e ornamentadas e dous alta
res nas umbreiras da capella-mór. Está esta Sé em re
dondo cercada de terreiro, mas não está acabada da
torre dos sinos e da do relogio, o que lhe falta e outras
offlcinas muito necessarias, por ser muito pobre e não
tel" para a labrica mais do que cem mil réis cada anno
e estes llIuito mal pagos.

Dissolvida a ordem dos jesuiLas mandou a provisão
regia de 26 de Outubro de 1765 passar para a egreja do
Collegio a~ attribuições de Sé, emquanto esta se con
certasse, e desde entào até hoje serve de cathedral a
dita egreja dos jesuitas.

2. O Col/cgio-Depois de terem os diLas jesuitas feito
para sua ordem a cgreja da Ajuda e se passado desta para
o Calvado, resolveram abandonar este ultimo lagar muito
exposto aos ataques dos indios e vir para dentro da cidade
conforme lhes concedeu o governador. Aqui no depois
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Terreiro de Jesus, fizeram uma pequena capeIla de taipa
e coberta de palha, como nos informou o padre Ncbrega
n'uma carta do anno de 1552, escripta na Bahia.

Esta egreja fizeram eIles no mesmo priml:'iro aono
da fundação da cidade, pois na dila carta diz eIle que
clla estava para cahir, pelo que «estava ajuntando os
homens mais honrados para ajudarem-n'o a concertaI-a
aLé que Deus quizesse dar-lhes outras de mais duração
e nesse entretanto fariam outra que durasse oulros lres
anllos. l)

Em 1550 já pretendiam levantar o colIe~io, pois em
outra carla escripta em Porto Seguro, a 6 de Janeiro,
ao provincial da Companhi~ em Portugal, dizia o citado
padre que estavam os jesuilas da Uallia a espera da
resposta ele S. Paternidade para começarem o Collegio
do Salvador da Ballia, no que não pretendiam gastar
tanto quauto o mesmo provincial pensava, pois com
100 cruzados poder-se-hiam fazer moradas de taipa que
baslavam para principiar. E em oulra carla do anno
seguinle de 1551, escripla em Olinda a 1-1 ele Selembro,
já comll1unicava que o colIegio esLava já bem come
çado, lwvendo 20 meninos, sendo necessario tIue o
governador fizesse casas para estes, pois Que, as que
eram feitas por mãos delles eram de pouca duração.

Só foi depois que D. Sebastião, por provisão de 7 de
Novembro de 15ü-1, dolou o collegio da Bahia, onde
então havia 10 padres e 15 irmãos, de uma congrua para
sustento de até 60 religiosos applicada na redizima da
capitania, que pelo tempo se reduziu a dinheiro, 20.$000
para cada sujeilo, prel'azendo 300 cruzados, é que ver
dadeiramenle se pórle fallar de uma conslrucç~'io seria
nem só do collegio como da egreja.

E', pois, a esla conslrucçào que se refere o parire
AnclJiclla na sua «Infurmaçào da Proviociu do lJraziln,
cscripta nos aOllús de 158-1, pela forma seguinle:

,,~'csla cidade (13ahiu) Lemos collegio, o maior, e se-



minaria da Provincia; tem casa de provação junto ao
collegio, habitação distincta e escola... Está situado em
lagar mui amplo, eminente ao mar, tcm de novo feito
um claustro de pedra e cal e no quarto da parte de
leste fica a egreja e a sachristia. A egreja é rasoavel,
1?em acabada, com seu côro e bastante por agora para
a terra, e bem ornada de ricos ornamentos, cruz e tu
ribulo de prata, caIU muitas reliq'lias ~ncastoadas de
prata, onde entram tres cabeças das onze mil virgens
e outras peças, que tudo é grande consolo paI;a os
d'esla lerra, de casa e de fóra.

O outro quarto da parte do sul tcm por cima capella
e eufermaria de boa grandeza, pai- baixo despensa e
adega. O quarto da parte do poeote tem dezenove ca
maras, noye em cima e dez embaixo, eom jaoellas so
bre o mar, com tres outras jauellas grandes que fazem
cruz nos corredores. O quarto da parte de N. E. lem
sele camaras em cima e seis em baixo, lodas forradas
de cedro e amplas mais que as de Coimbra; os postaes
de cantaria e é edificio' bem accommodado, excepto
que estar por aperfeiçoar e forrar os corredores e
guarnecer.

Não tem ainda officioas novas, nem provação, nem
escolas, por ser tudo velho de taipa e vae tudo de vagar
pur não se pagar bem as rendas de 160 ducados de es
mola que el-rei D. Sebastião fez para as obras, mas
sempre se faz algo.

Vivem neste collegio 60 dos nossos de ordinario.
Este collegio ha dotado el-rei D. Sabasliào com 3.000
ducados de reuda para os 60 em cada um an.no, que
seus officiaes pagam mui mal, pelo que o collegio está
individado ...

Tem este collegio tanla gente por ser seminario e
nelle se criam os noviços e escolares, línguas, e enlào
os velllos que 11a muitos annos que trahalham, e quanto
nos escravos são tantos; porq ue muitos não fazem por



um, e tambem são omciaes de varias officios, como
perlreiros, carpinteiros, ferreiros, carreiras, boeÍl"os e
alfaiates, e é necessario comprar-lhes mulheres para
não viverem em lUáo estado c par.1 este elreito na roça
tem a dila povoação com suas mulheres e filhos, as
quaes tambem servem para plantar e fazer os manti
mentos, lavar a roupa, anillar e serem eostureiras.

Junto ao collegio temos cerca muito larga com muita
laranjas, limões, bananeiras e outras arvores rie [ructo
ldranjal e hortaliça, e por ella se vão os nossos em"
barcar quando vão fóra, porque quasi todo serviço
d'esta Bahia é por mar e a agua bate na parede da
cerca» ...

Quanto apropria egreja do Collegio, diz-nos o mes
mo autor n'um outro escripto intitulado «Iuformação
do Brazil e de suas capitanias)), daquelle mesmo tempo,
que Mem de Sá foi quem fez á sua custa a egreja do
Collegio, na qual foi sepultado, devendo-se, pois, con
cluir que toda essa grande edificação estava feila antes
do anIlO de 1572.

3. Jfairi: de S. Pedro-De uma carla escripta a 11 de
Abril de 1554 pelo Bispo D. Pedro Sardinha a D. João II!,
e que vem publicada a Pago 550 do tomo 49 da Rev. do
Inst. Hist. Geog. do Brazil, sabemos que esse prelado,
como easligo a umas pessoas que fizeram uma assuada e
prenderam um p3.dre, condemnou-as a earregar com as
custas da obra, que eLIe estava fazendo, de uma ermí
.da de S. Pedro no caminho de Villa-Velha « a qual
lenho quasi acabada e até 20 de abril se poderá di:cr
missa nella . .. ))

E ta capella existia em 1646 junto ao lagar onde se
acha o forte do mesmo nome, em terreno pertencente
Desse tempo ao sargento-mór Francisco Fernandes
Lima, que alli fazia pastar seu gado, ·e, seguudo uma
antiga tradição, foi esla egreja depois demolida, por
eslar sujeita aos tiros do referido forte, e edificada no



ponto em que hoje está a matriz de S: Pedro, que em
1673 ou 79 foi elevada a freguezia por D. Gaspar Bar..lta
dc Mendonça.

1," Ma/ri:: da \'icLaria - lncontestavclmente roi esta
egreja a primeira que se edificou na Bahia. Verdade é que
alguns escriptores, como o Dr. Mello Moraes, baseando-se
alem do que diz o padre Simão de Vasconcellos na sua
Chronica da Companhia no livro l' pago 41, sobre um
manuscripto antigo, que não é outro senão o Catalogo
Genealogico do padre Jaboatão, ullimamente publicado
na Rev. do Int. Hisl. Geog. dão a capellinha da Graça a
prioridade, contando-nos a misteriosa fundação dessa
ermida pelos annos de 1525-1527.

Mas, apezar de não ser aqui o logar de se ventilar esta
questão, está fora de toda dlJvidJ. que em 1531 esteve
Martim Afl'onso na Bahia, onde uus franciscanos, que
com elle vinham, baptisaram e casaram algumas filhas
do CaramUl-ú, que aqui vivia então havia já 22 annos.
E que essa ceremonia teve logar na Victoria, egreja
pouco antes constmida por elle cm commemoração
d'um~ victoda alcançada sobre os Tupinambús, prova,
apenas com a diflerença do anno em que isto se deu, o
epitaphio que existe na capella-mór da mesma egreja,
que diz:

«Aqui jaz AITonso Rodrigues, natural de Obidos, o
primeiro homem quc casou nesta egreja no anno de
1534 com Magdalena Alvares, fiUla de Diogo Alvares
Correia primeiro povoador desta capitania. Falleceu o
dito AfIonso Rodrignes cm 1:'61."

Esta inscripção lambem prova que foi o Caramurú e
não o Donatario, o fundador da egreja.

Quando em 15~9 chegou Thomé de Souza, escrevia
Nobrega: (' Achamos uma nnneira de egreja, junlo da
qual nos aposentamos.,)

E Varnhagem na sua Historia Gcral do Brazil, diz «Os

da armada foram logo aposenlar-se junto da arruinada



capella da Victoria para nella começarem a celebrar suas
pralicas religiosas.» Nesta egreja serviu então Nobl'ega
de parocho, pois seguudo elle mesmo conta "foi força
qne hOllyeSSe de fazer' este serviço de vigario, a inslnu
cia do governador e do pôvo, confessando, pregando,
desobrigando e fazendo as mais acções de parocho.»
Passando-se para a Aj nda os jesuitas ponco depois
quando se começou a fundação da cidade, e chegando
em 1552 o bispo D. Pedro Sardinha, foi um de seus
primeiros actos a creação da fregnezia da Sé e a da
Vicloria.

E' o qne nos diz uma outra inscripção gravada no
pilar do lado do Sul da egreja em questão, qne, alem
disto, dá-nos outros 'esclarecimentos ácerca de sua
futura sorte. E' concebida nas seguintes palavras:

"Esla egreja de Nossa Senhora da Victoria foi ediflca
da no descobrimento da Ba.llia; foi erecta em parochia
em 1.552 pelo primeiro Bispo D. Pedro Fernandes Sar
dinha. Foi reedificada por João Correia de Brltto e
seu irmão Manuel de Figueiredo. Acabou a reedificação
seu sobrinho e herdeiro, cavaIleiro de S. Bento de
Aviz, capitão de mar e guerra, e capitão do galeão
~ossa Senhora do Populo, em 20 de Junho de 1666.
E em 1809, segunda vez, pedindo Figueiredo pela con
fraria do Santíssimo Sacramento e Bemfeitores, deu
Sua Alleza Real para esse fim 3.0CO cruzados quando
esteve na Bahia em Fevereiro de 1808.»

N'uma destas reconstrucções mudou-se para Lesle a
frente da egreja, que anteriormente olhava para o mar.

5. Matriz de S. Anna -Esta freguezi'l que se diz ler
sido creada 110 anno de 1673, teve a principio a capeUa do
recolhimento do Desterro como malriz. Em 1679 o alvarú
de 20 de Julho, que é o verdadeiro aclo de creação da
freguezia, elevou-a á vigararia coUacla, e em 1696 foi
transferida a matriz para a egreja da Saú :Ie. Ahi /lcou alé
que, governando o 8" Arcebispo, D. JoséBoleUlO de Maltos,



passou, finalmenle em 1752 para a nova egreja de Santa
Anoa para esse fim construida. E' uma egreja de ar
chitectura mais elegante, e celebre por nella estar se
pulLado o infeliz patriota padre José Ignacio Roma,
arcabusado a 29 de Março de 1817 no Campo da Pol ora,
hoje Campo dos Marlyres, e sepultado nessa matriz por
diligencia do viga rio Manuel Coelho de Sampaio e Me
nezes.

6. Malriz da Rua do Passo-Esla freguezia foi creada
por D. Sebastião Monteiro da Vide em 1718. Antes porém,
que ficasse prompta esta egreja, servia de malriz a capella
de Nossa Senhora do Rosario das Portas do Carmo, que
foi erecla em 1685.

7. Conceição da Praia -No lagar em que hoje se ach a
esla matriz, existia, quando foi erecla a freguezia em 1623
por D. Marcos TeLo,eira, uma pequena e anliga capella
da mesma invocação, particular e pertencente a familia
dos Cavalcantis de Albuquerque.

Tendo, como affirma Gabriel Soares, sido esta ca·
pella erecla por Thomé de SOllsa, lanto que, em carla
de 8 dl: Abril de 1555 de D. Duarte da Cosla a Bl-rei,
esle governador dizia que «lendo eu um dia de N03sa
Senhora da COllceiçü.o a ollvir missa em uma sua ermida»
e, portanto, sendo claro que Thomé de Sousa a erigia
em terras <le seu possessorio, como, segundo seu regi
mento lhe era perlllitlidn ter, e, passando, quando em
1553 se retiro:: do governo, todas as lerras que possuia,
por compra ou doação, a Garcia d'Avila, fundador da
familia d'aquelles Cavalcanlis de Albuquerque, é claro
que a capella em qneslão foi a que Thomé de Souza
construio.

Quando, pois, se fundou a freguezia, essa familia
doou a capella para servir de malriz, e nella logo se
el'igiram as irmandades do Sanlissimo Sacramento e
Nossa Senhora da Conceição, as quaes fLLnccionaram alé
o anno de 1736, quando a capella teve de ser demoli·
da para a construcção da aClual matriz, passando então
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as funcções parochiaes para aproxima capell:l do Corpo
Santo, donde em 1765 passou o culto para a nova egreja
matriz a despeito de ainda se acharem atrazadas as suas
obras complementares.

8. ~llllriz de San lo Anlonio -Esta freguezia foi creada
em 1648 pelo Bistl0 D. Pedro da Silva Sampaio. Existia
então aUi uma capella antiquissima da mesma invocação,
erecta em tenas de Christovão de Aguiar Daltro, e, se·
gUl1clo o Dr. Mello Moraes, por elle erecta no anno de
1594 ou 95 quando para ella fez patrimonio. Sendo ne
cessaria para a nova freguezia uma egreja grande, como
exigia sua call1Cgoria, foi a pequena capella demolida
e em seu lagar construida a nntl'iz dando-se-Ihe então
para o poente á frente que até então olhava para o
nascente. Esta matriz, PO!' mais tarde ameaçar ruina, foi
por seu turno demollicla e então construida a que hoje
existe.

9. Mald::. de Brolas-Esta freguezia foi creada em 1718

pelo referido Arcebispo D. Sebastião Monteiro da Vide,
não se sabendo quando, nem por quem foi creada a
egreja.

10. Malri::. do Pilar-Creação do dito arcebispo em
1718. Egualmente é desconhecida a data da fundação
desta egreja.

Certo é, porém, que nem do seculo XVI traz a su~

origem, pois della não trata Gabriel Soares, nem llo
XVIII, pois quando na sua visinhança vieram os car
melitas estabelecer seu hospicio, autorisados pela
Carl. Reg de 21 de i\Iarço de 171'1, já existia uma egreja
do Pilar, com irmandade do Santissimo Sacramento,
que tenazmente se oppoz á construcção do dilo 1105
picio. Ella é, portanto, creação do seculo XVII.

11. Aia/ri: dos Mares-Foi esta freguezia creada pela
resolução da assembléa provincial de 14 de Abril de 187 L.
A capella foi construida antes de 1753 e perter,ccu a
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ordelll dos carmeliLas, possuiudo grande lerreno de roças
e casns, que lhe pagavam fôro.

12. Matriz da Penha.-Um anno depois de sua chegada,
edificou o arcebispo D. José Botelho de Maltas, em
17-12, em Itapagipe uma capeDa, em que collocou uma
imagem de Nossa Scuhora da Penha de França, e junto
a ella um pequeno palacio de recreio, com um passa
diço que vae ter ao côro da egreja. Mais tarde, em
1760, conferiu a esta capella as honras de matriz, e,
fallecendo a 22 de Novembro de 1767, deixou disposto
cm seu testamento que ficasse a casa para habilação
dos parochos, ficando esles obrigados a convocar o
povo d'aquelle silio todos os domingos e dias sanlos
para rezarem o terço canlado e a fazer lodos os annos
uma festa a Nossa Senhora no dia da Assumpção, bem
como a concerlar a casa todas as vezes qne ella pre
cisasse, passando sempre a execução deslas disposições
para a irmandaçle de Nossa Senhora da Penha lodas as
vezes que a ellas não se quizesse um parocho sujeitar,
mas sempre voltando para aquelle parocho que a isso
se quizesse submeller.

Como nem os parochos nem as irmandades pagassl'1ll
as decimas, foj o palacio lomado pela fazenda, lornan
do-se assim proprio nacional. O rei enlão ordenou, que,
em vez de ir elle em hasla publica, fosse dado aos ar
cebispos para seu gôzo ua eslaçào calmosa.

co.'YE~TOS DE FJL\DES

1° S. Francisco-O donalario da capitania de Per
nambuco Jorge de Albuquerque Coelho desejoso de pro
mover a civilisação dos indios ferozes de sua capilania
e a propagação do chrislianismo, solicilou do minislro
geral dos capuchos em Porlugal, Fr. Francisco Gonzaga,
a remessa de alguns religiosos dessa ordem, vindo, em
conseqnencia dislo, 7 frades, que aporlaram em Per
uambuco a 12 de Abril de 158-1 e fundaram seu con-
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venlo onde Maria Bosa, viuva de Pedro Leitão, linha
principiado a construir U1l11 capella de Nossa Senhora
uas Neves, ela q·tal lhrs fez doação juntamenle com o
terreno annexo.

Achanclo-se enlão naquella cidade o bispo do Brazil,
D. Antonio Barreiros, lrouxe na sua voila a Bahia em
1537, tres d'aquelles frades comsigo, os quaes, depois
de ~erem seus hospedes por espaço de 20 dias, pas
saram a h:ibilar uma pequena casa coberta de palha,
que exislia uo lagar em que se acha o actual convenlo,
junto a qual havia uma ermida de S. Francisco, cujo
fundador se .ignorH.

Perlenciam os chãos á camara 1ll1111icipal, por sesma
ria dana por Mem de Sá, e qucr nJJ clla doai-os aos
dilos religiosos, oppoz-se a islo Anlonio Fernandes, mo
rador na ilha de Maré, dizendo-os seus por doação,
que, causa dolis, lhe havia feilo seu sogro Pedru de
Cinlra, a quem lambem os doara aquelle governador
por sesnwria, e pur virlude de cujo litulo linh 1 aUi Cl1 i .
ficado algumas casas çolJerlas Ull palhas. Em visla de
tol obslnculo, resolveu o bispo comprar a esse Fernon
des as IJclllfeilorias e o lerren), que immeuialamenl
doou pur escriplura publica ele 8 de Abril d'aquell~

anno de 1587, assim como mais outra casa conligua, que
comprou a Chrislovào Albernaz, e que por esc:'iplura
de 24 de Oulubro de 1589 ficou perlencendo ao; fraJes,
que mais larde compraram mais oulra porção d~ ler·
reno para obler sufficienle espaço para o convenlo ii
Marlim AfIonso Moreira, em 5 de Dezembro de 1622.

Principiada, pois, a olJra do convenlo no fim do anno
de 1587, ficou aCduaüa em 1596, conslanle da egreja e
e de uma pequena casa convenlual. E cresce'ldo sue
ces ivamenle o I1l1l11er.) dos religiosos, lornou-se n:lces
sario 3ugl1H'nlol o.

Foi o que levuu :l ordem a conslruir nOVJ egreja e
convento, lançando-llies a primeira ped ra o goverIudor
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geral Marquez das Minas, a 2 de Dezembro de 1686,
abrindo-se o novo templo e convcnto a 3 de O.ltllbl'o
de 1713, depois que beuzeu-os o arcebispo D. Sebastiio
Monteiro da Vide.

Com esta nova obra, foi mudada a frente da egmja/
que até então era para o oriente, na rua que hoje se
denomina da Ordem Terceira, servindo-lhe de porta
lateral uma das que hoje sc acham no frontespicio.

2° S. Benlo.-No anno de 1565 vieram para o Rio de Ja
neiro os primeiros monges benerlictinos portuguezes
como comLUissarios, e, tendo seu lJom comportamento
n'aquella cidade augariado a an'eição geral, pediram os
habitantes da Bahia, em 1581, a fundação de um mosLeiro
de religios')s dessa Oruem. O então geral della, FI'. Pla
cido Villasboas, fez partir de Lisboa n'esse lUesmo
auno varios monges sob o maudo de FI'. Antonio Ven
tura, o aual, depois de obter, a 15 de Abril d'aquelle
anno, licençJ do governador Lourenço da Veiga, do
bispo e da camara, para a fundação de seu mosteiro,
conseguiu do condestavel Francisco Arfonso a maior
parLe do terren , que hoje forma o a sento do mosteiro,
dedicado a S. Sebastião, aLLcnLo alli achar·se ullIa
er~ida consagrada a estc marl,)'r. E~ta doação foi feita
por escripLuras publicas, pass3das, urna a 16 de Junho
do cila:lo anno, e ouLra em 6 de Fevereiro de 1587, doan
do Lambem acamara U'1la porção de terreno que lhe
perLencia, por escriptura de 6 de Junho de 1612, onde foi
le,antadl a egreja. A congregação de PorLlI~al, em ca
pitulo geral de 158,1, elegeu abbade do IlOVO con vento
ao referido FI'. Antonio \ eutura, ficando aS5im desse
anno em dianLe regularmente e Labeleci(Ll a ordem na
Bahia.

3' Carmo.-Por esse mesmo Lempo os c:1rmelilas Lam·
bem vieram esLabeleccr-se na Bahia. 1 a armada, que
durante o reinado do cardeal D. Hcnrique, sahiu de
Lisboa conduzindo FrucLuoso Barbosa com sufficienLe
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numero de colonos destinados a form:lr am rstll!Jrleci·
menLo na Parahyba, embarcaram egualmenle os l,a.! cs
1'1'. AlberLo de SanLa Maria, FI'. FrucLuoso Pinheiro,
FI'. Bernardo PimenLel, e, na quali.dade de seu vigario
e superior, o padre 1'1'. Domingos Freire, escolhidos
para fundar convenLos no Brazil, por deliberação Lomada
pela congregação de Portugal no anno de 1580. O pri
meiro que fundaram foi o de Pernambuco e em seguida
o da Bahia. Aqui foram estabelecer-se no antigo MonLe
Calvario, onde, como já dissemos, tinham os jesuiLas
por pouco tempo se esLabelecido, doando·lhe em segui
da o proprietario das terras, Christovão de Aguiar
DalLro, nem só a capellinha de Nossa Senhora da Pie
dade, como as terras circnmjacenLes, perLencenLes a
seu engenho d'Agua de Meninos, onde os frades levan
Laram seu convenLo, como depois a egreja d'esLe, que
foi constnúda abrangendo a antiga capellinha. Gover
nava o Estado Manuel Telles BarreLto.

Iv Abbadia da Graça.-A capella da Graça, ue que
mais adiante se fallarú, foi le\anLada por CaLharina Al
vares, que a doou, com os terrenos circumjacenLes, por
escripLnra de 16 de Julho de 1586, aos frades de S. BenLo,
e esLes levauLaram alli um mosLeiro. Mais Larde, o
abhade FI'. Ignacio da Piedade Peixoto reedificou a
capella, começando a obra em 11 de OuLubro de 1770.

CONVENTOS DE FREIRAS

l' Santa Clara do Destcrl'o.- Governando o Estado do
Brazil Mem de Sá, edificaram uns devotos, em 1560, uma
capellinha a r ossa Senhora do Desterro, onde collocaram
umas imagens de Jesus, Maria e José.

Esta capelliuha era de construcção primitiva, frita
de taboas e coberta de palmas, de que abundava o lugar,
de que veio o uome ao proximo hospicio fundado
pelos frades Agostinhos em 1693.

Conta a legenda que em 1567, indo ter aIli um homem,
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Yisitou a capella e antes de retirar-se, sentou-se á so
leira e adormeceu.

Pouco depois, porém, acordou, vendo-se enlaçado
pelo meio do corpo por uma cobra. Horrorisado, cha
mou pelo nome e auxilio da Virgem, e tirando por uma
faca que comsigo trazia e dc que elltão lembrou-se,
deu com ella uns golpes no reptil conseguindo livrar-se
dos apertucl10s matando-o; e, depois de enlrar na ca
pella e dar graças a Senhora, voltou para a cidade
arrastando a cobra e acclamando o milagre feito pela
Virgem do Desterro.

Inllammando-se no povo então novos aUectos pela
devoção e culto ;'lquella imagem, tralou-se com lodo
cuidado de fazer-se-Ihe nova capella.

A frente desla idéa collocou-se o piedoso governa dor
Mem de Sá, seguido das principaes pessoas da cidade.
Mandou limpar todo o terreno das maltas e em seguida
proceder a reedificação da capellinha, que se levanlou
enlão de pedra e cal n'aquelle mesmo logar e anno.

Para que não ficasse esla, como a primeira, isolada
n'aquella ainda enlão grande solidão, mandou Mem de
Sá fazer umas casas para nellas assistir quando lá fosse,
e sendo este exemplo imitado por muitas das princi
paes pessoas, foram se eslendendo as edificações, de
forma que, com poucos annos, alli surgio um bairro e
pouco depois suas casas e ruas se uniam com as da
cidade.

Já nesse tempo leve o governador a idéa de edificar
alli um mosteiro para religiosas, fazendo para islo
lodas as deligeucias passiveis, mas, não o podendo con
seguir em sua vida, deixou-o recommendado acamara
da cidade e ao padre reitor do Collegio da Ballia e a
quantia de mil cruzados em deposito para que, quando
viessem religiosos tomar posse da casa, Il1'os entre
gasse, o qlle se executou a seu tempo.

Logo que se I'erormou a capellinha do Desterl'O, fUI1-
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tempo, fazendo celebres festas e reformando a capella
1;10 anno de 1627.

Quando, mais larde, o senado da camara deu prin
cipio, em 1665, a factura do recolhimento do Desterro,
foi esta capellinha, em 167:l, erecla em parochia, como
já dissemos, que dep'ois passou para a eapella da
Saude e, finalmente, em 1752, p.lra a egreja de Santa
Anna.

A principio reluctou o rei em conceder licença para
a faclura de um convento, rellectindo não ser provei
toso diminuir com um convento o ulil augmento da
população de uma colonia. Mas, finalmenle permitliu a
creação do convento com o numero de cincoenla frei
ras professas, concedendo a admissão de um certo nu
mero de recolhidas su pernu merarias.

Em vi rtude disto, principiou o senado da camara a
faclnra de algumas cellas, e quando estava occup'1do
n'esle trabalho, chegaram, no anno de 1677, do con
vellto de Sanla Clara de Evora, qualro freiras e duas
servas, uma d'aqurll<\s no caracler de abbadessa (soror
Margarida da Columna), commissionadas a instituirem
a nova comrnunidade na Bahia, e logo se recolheram ao
principiado convento, uo qual com grande ligeireza se
fizeram algumas obras de mais necessidade, em poucos
dias, emqnanto as ditas freiras eslavam no navio qne as
trouxe e imLUediatamente entraram as noviças.

Passaram a regular a communidade, continuando-se
sempre as obras, alé que, chegado tudo ~ Ulll certo pé,
retiraram-se para Portugal as freiras Evorenses em 1686,
deixando como abbadessa a noviça mais anliga, soror
Marlha de Christo, a quem muito o conven to deye.

E eis ahi como nasceu o primeiro convenlo de freiras
da Bnhia.

2. L'lpa. --Não faHou em breve quem desejasse nu-
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gmenlar o .numE'ro de convenlos de freiras, dal10 o
exemplo com a fundação do do Deslerro.

João de Miranda Ribeiro, tendo levantal10 uma ca
pella COIU a invocação de Nossa Senhora da La!1a, exi
giu a concessào regia para nesse logar edific~\r UIll

convento de freiras á sua custa e de Manuel Antunes
de Lima e outros que n'eUe quizessem recolher suas
filhas segundo a maoeira do tempo, observando esse
convento a regra das Franciscanas Capuchas Recoletas.

Não custou desta vez ao rei conceder a licença, apezar
de ter relutado na fundação do convento do Desterro,
pelo motivo de não se dever obstar a pl'oliflcação da
população n'uma colonia, e por provisão de 20 de. Outu
bro de 1733, permittiu a fundação do novo convento
com a clausula de não poder este admittir mais que
vinte religiosa, cuja dotaçào seria regulada pelo arce
bispo. Em virtul1e disto, deu-se principio a edifica
ção; um breve pontificio de 15 de Abril de 1731 já lhe
linha dado approvação, e o cabido séde vacante t/"si
gnou a dotação <1e l:6~OpOOO para cada uma religiosl e
sua snstentação deduzida dos juros de tal quantia.

Prompto o convento, passaram para eUe a 7 de Dezem
bro de 1744 do co'nvento do Desterro as religiusJs
Maria Caetana da ASSUlllpção, cumo abbadessa, no
meada pelo arcebispo o. José Botelho de Maltos, c
Josepha Clara de Jesus, em qualidade de vigai"i:1 c
mestra da ordem, encarregadas da dil-ecçã'l do nuv.)
convento quú no dia seguinte recebeu qninz~ noviç IS,

entre as ql1aes se cuntavam cinco filhas do fundador
João de Miranda, preenchendo-se com brevidade o nu·
mero da instituição.

Todavia julgou-se ainda diminuto esse numero pe
dindo-se por isso permissão para outras tantas, mas o
guvernador ncllou excessivo ('sse pedido qunndo teve
de informar, o que não obstou a que a COJ'ôn, por des
pacho de 20 de Agosto de 1794 concedesse o beneplacilo
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ao breve de 5 de Março de 1754 que permiltia ao con
venlo admittir mais 13 coristas e 4 converlidas.

3° Mercês-Animada com a facilidade, com que iam sen
do pela côroa feitas as concessões para creações de con
ventos de freiras, D. Ursula Luiza de Monserrate, unica
herdeira de seu pae, o coronel Pedro Barhosa Leal, ha
vendo recebido, por morte deste, de legilima, a enorme
somma de 355:000$000, requereu licença para applicar
esle capifal na fundação de um convento de freiras
jesuilas, ou ursulinas, na villa de Santo Amaro, e an
nuindo a côroa lal prelenção, por alvará de 23 de Janeir o
de 1735. determinou, comtudo que essa fundação tivesse
lagar nesta cidade, ou em seus suburbios, conforme pa
recess'e ao arcebispo, em parte, porém, que não preju
dicasse a defeza da cidade e ao publico, escolhendo o
primeiro relator a regra, que deviam seguir aquellas reli
giosas cujo numero não excederia a 50, dotada cada uma
com a quanlia de 100$000 de renda vitalicia sem que o
conselho pudesse pretender dote maior, ou succeder em
alguns bens por qualquer litulo, nem exigir quaesquer
outras coutribuições por outro algum principio, visto
que a fundadora concorreria para a factura e dotação
do mosteiro, sendo apenas licito ás mesmas religiosas
darem outros 100JiOOO por uma vez sómente quando pro
fessassem, a litulo de propinas.

Começou-se a obra do conveuto, levanlando-se ao
mesmo tempo um pequeno hospicio onde foram admit
tidas algumas recolhidas, que nelle fizeram o noviciado
emquanto se conclui.. aquelle ediflcio, por alvará de 16
de Abril de 1738. O decreto de 18 de Fevereiro de 1746,
tomando-o sob a prolecção da rainha, prometleu-lhe
as armas reaes gravadas no seu fronlispicio, e achando
se já no meiado de 1744 em estado de poder receber
suas habitadoras, teve lagar a trasladação elellas a 21 de
Setembro elo dito anilo e por despacho elo arcebispo
D. José Botelho de Maltas, de 1° datluclle mesmo mez,
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(~u·sc para superiora a mesma fundadora.

!~u Solcdadc-No logar onde hoje se acha o convento da
Suledade havia antes deIle uma velha ermida dedicada a
Nossa Senhora da Soledade, nome que, conforme a tradi
ção, se lhe deu de uma veronica alli achada por occasião
ue se cavar os alicerces, a qual trazia de um lado a ima·
gem dc Nossa Senhora da Piedade c do outro a dc
Nossa Senhora tia Solcdacle. E' dcsconhecida a epocha
da construcção dessa ermida, sabcndo-se, apenas, quc
(Di cdificada por diversos parlicularcs no tcmpo em
que louo aquelle logar se chamava Queimado.

Pretcxtando levantar alli um recolhimento para ar
rependidas do merelriciato e donzellus pobres, o ce·
lebre jesuila Gabriel Malagrida, conseguiu da confraria,
que cntiio regia aquella ermida, uma porçiio de lerreno
eonliguo, no qual a 28 dc Selemhro de 1739 deu prin
cipio a erecção de um rccolhimenlo da regra de Santa
Angela ue Brescia, apoiado pelo arcebispo D. FI'. José
Fialho, e pelo governador Conde de Atlouguia, pas
sando logo a dcsapossar aquclla confraria da adminis
tração da ermida, contra o quc foram baldados todos
as reclamações feitas contra lal violencia.

Todavia em 1751 a confraria renovon as sua:'> reda
lllações, e, ordenando a pro\'isão regia de 10 de No
yembro de 1751 que a este respeito informou o gover
nador, satisfez este a ordem, remettendo a rcsposta da
superiora Bealriz Maria de Jesus, dc 16 d~ Outubro e
:;eguinte anno, na qual declarava achar-se o recolbi
menlo na possc do commungatorio, eôro, lorres, navcs,
ele., por escriptura dc cessão, que lhc fizera a mesma
irmandade mediante o encargo perpctuo de uma la
dainha lodos os sabbados, um officio nos oitavarios
pelos irmãos vivos e defuntos, o aecio o tratamcnto da
roupa branca dcstinada ao uso do altar, e, finalmcnte
o pagamcnto dc 60dJiOOO pelas recolhidas, feila ao pe-

g9
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drriro Manuel Gomes de Oliveira do restante da ohra,
que a irmandade ainda lhe devia, posse esta que fui
confirmada ])el:.1 provisão de li ce Março de 1746 e re
cOllllUendad..l pela de U de Agosto de 1749.

A' vista de tal informação, desistiu a supradiLa confra
ria de mais contestações e logo no dia 28 de Outubro
do supradito anno de 1752 foi o recolhimento transfor
mado em casa de professas debaixo da mesma regra e
dislinelivo do S:lIltissimo Coração de Jesus, regendo
então a diocese D. FI'. Manuel de Si.lnta Iguez, durante o
reinado de D. José I, que o aulorisou por Carta Regia
de 23 de Março de 175L

HOSPIC(OS

l' Piedade-Governando Roque rla Costa Barrello, apor·
laram a Balda, no auno de 1679, FI' João Promeano e
FI'. Thomaz de Souza, capuchos italianos, que rleram
começo él fnndação de um hospicio consagrado a N"ssa
Senhora da Piedade no mesmo logar em que ainda hoje
exis1e.

Anles da vinda destes italiul1os, c1wgaram a Uahia
outnls padres, francczes, tambem capuchos, que ca
piando a benevolcncia publiea pelo zêlo com que se
entregavam ú catequese nas dilferentes missões do in
terior, obrigaram a camara a supplicar a l~l\'or ddles
a protecção regia em ot'licio de 24 de Março de 1678,

ao que allendeu o lllonarcha, expedindo nesse sen
tido o alvará de 11 de J)czeLl1bro de 1679, que lambem
lhes permiLlin fundarem um hospício no log:lr que a
camara designasse, e no qual só poderiam admiliir 6
a H religiosos e~e. I ão cheg Indo esses frades frnncczes
a le\'anl:lr o h'lspieio pe millido, passar.1I1! :l occupar
o dos italianos, e0111 sru superior FI'. Jaques, por
as~im o determinar o rei D. Pedro II. Ahi estiveram
20 annos.
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Voltou então o hospicio para o poder dos italianos,
sendo entregue ao prefeito FI'. Manuel Angelo de Na
poles, passando a casa a ser considerada casa de m is
são apostolica por decreto de 29 de Fevereiro de 171:2,
sentia ta nbem restituida a esses eapuch0s a aclminis·
tração das missões dos indios das margens do rio de
S. Francisco.

Essa egreja solft-eu profundas mudanças no prineipio
do seeul I. actual, quando o prefeito FI'. Antonio de
Rocca e FI'. Archangelo de Aneona, na epocha d.l occu
pação da eidade pelas tropas portuguezas, com esmo
!-Js que haviam adquirido, reformaram-o'a inteiramente
ao gosto romano, precedendo para isto licença regia
em aviso de 18 de Janeiro de 1809.

A ci \ ilisação muito deve a estes frades, na fundação
e desenvolvimento que tiveram as missões de Pacatuba,
de indios da tribu Carrapato; S. Pedro dos Romanésj
Rodellas, Acará e Vargem de indios Iroeazesj Pambú,
CavaUo, Trapoá e Vacarapú de indios Kasinosj rio de
Contas e S. Felix de Guerens.

20 Boa Viagem.-D. Lourenç? Maria, senhora e pos
suidora das terras de Itapagipe de baixo, moradora no
porto elos pescadores, doou, por escriptura de 19 de

ovembro de 1710, urna porção de terra ao CJnvellto
de S. Francisco, de que entãu era guardião Fl'. Vicente
das Chagas, provincial FI'. Estevão de Santa M;lria e
s)"nuico André Nunes Souto, com a pensão de lhe man
darem dizer annualmente cinco missas, Ires por sua
alma e duas pela de sua filha D. Maria Pereira de Ne
greiros.

Esta doação ao convenlo tornou-se mais faci! por

eUe já alli ter uma casa feita com consenti líento e li
cença de D. Lonrença, em qne se guardava a felTa
menta, com que se lira"<l a pedra necessaria ús obras
do convento, que então se fazia de novo e especial
mente as ela egreja <l que poucos anllos nnles se ha'ia
dado principio.
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Dous annos depois da doação, passou o eonvrnto :l

dar principio a factura da casa e oralorio, de p~dra c
cal c sobrado, de cuja construçüo se dcseuvolvcu o
:Jctual hospicio.

3° Pilar.-Este hospicio começou por uma p)q'lena
capella que os religio os carmelitas calçados alli erigi
ram um anno depois de seu estabelecimento n::l ci(f,Hle.

A Carta Regia de 27 de Abril de 1700 á C-lnura, re
commendando o disposto em ou tras anteriores, prohi
bia levantarem-se com'enlos e qllaesqllel' outras casas
religiosas sem preceder a licença regia.

Todavia, sendo in ·tada para que fosse permittitlo
junto úquella capella levantar um hospicio, determi
nou a coru:l em 21 de Março de 171'~ que fosse feito,
mas em di mensões para somente conter o cOlUl11odo
ncccssario para dons religiosos.

Mas os fracles nào esth-eram por i so, e construir:J111
um grande hospicio, pretextaudo ser urna casa cie estu
dos, o que dell motivo a renhida conlestaçào entre elles
e a irmandade rio Santíssimo S.lcramento do Pilar, que
os <lC~USaV,l de te 'ell1 exorbitad) da licença rCélia, pri·
vando os It lbitantes dá panlchia (lo terreno d:Js ma·
rinhas.

Isto levou o go\'el'l1o a ordenar, por provisão de 1G
de Janeiro de 1755 ao Conde dos Arcos, fizesse demo
lir o dilo hospicio, o que, porém, nào foi logo execu
lado.

4 Jcrusaiém.-Na qualidade de esmolleres da Terr.l
Santa, menores observantes, 'fundaram no anno de 1T25,
o padre FI'. Francisco da Conceiç"o n'e sa epocln
vice-colUmissario geral da Terra-Sanla no Estado dn
Brazil, c outros um hospic!o intitulado de Nossa Se
nhora da Conl'eiç"o como vicc-colDUli sario geral e
regenle, lodos leigos, encarregados da remessa dos lll~

nheiros para os togares Santos. Mais tarde por acto le
gislalivo passou o mesmo hospicio ao domini9 dos
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orphãos da casa pia da cidade, mas actualmente acha
se em poder dos mesmos fraeles.

5" lvIollserral.-Até o fim do seculn XVI sabe-se, pelo
que nos deixou cscripto Gabriel Soares, que não havia
na ponta hoje chamada de Monserrat egreja de quali
dade alguma. Pertenciam apenas aCluellas terras a Gar
cia d'A"ila, qu~ aUi linha uma olaria e .um curral de
vaccas.

Do testamento deste poderoso bahiano, feito a 18 de
Maio de 1608 e trasladado para o segundo liv o do
tombo do mosteiro de S. Bento desta cidade, infere-se
que as terras que elle possuia em Ilapagipe e Itapoan
(S. Francisco), deixava aos monges de S. Bento e a
Misericortlia, sem mencionar nas primeiras ex.islenci3.
de capella alguma.

Demandando em seguid I os dous herdeiros ácerca
de qual das duas porções de terra caberia a cada um
delles, chegaram, finalmente, a um accordo, la\'rando
se a J3 <.le Março de 1614 uma escriptura de composi
çüo, tambem trasladada para o referido lino do tombo
a n. 75, em que licou estabelecido que «a ermida de
Nossa Senhora de MonselTal, que está na ponta <.le Ita
pagipe, ficava, como dtlntes, pertencendJ ao mosteiro
de S. Bento, com vinte braças de terra, da egl:eja para
o porto, com a largura que tives'ie a dita ponta, panl

logradouro da dita ermida'), o que prova evidentemenle,
nem só que não foi Garcia d''\vila quem a construiu,
como que ess:J. constrtH:ção se cxecltlo u entre o anno rle
1608 [data do testamento) e o de 161-1 (data da escriptura
de composição I. Que tambem niio foi seu C'oostruclor o
mosteiro prova a com pIela ausenci::: de documentos no
archivo da ordem.

Quem, pois, fúi seu ed iOcador? Diz a tradição exis
tcnte no cOl1\'cnlo que Ulll hcspanhol, mililar de pa
tente elcvalla, natural de Barcelona, lIluito devoto de
Nossa Senhora de Monserrat (celebre imagem muito
venerada n'ullla abbadia bencdiclina situada no \'alle
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do Lobrega, em meia altura do Mont-serrat de 3937,
pés de altura, a'Iui erecta no anilo âe 880 por Sefrerlo
el VeUoso, Conde de Barcelona, no mesm') logar em
que lhe apparecell uma muiLo mil:lgrosa imagem da
Virgem, Lambem celebre por se Ler para alli reLirado,
e vivido um certo tempo, Santo Ignacio de- Loyola re
flecti ndo e traçando o plano da grande ordem dos
jesuitas que creara), foi q:uem edificou na collina em
questão uma capellinha, que pouco depois doou ao
convenLo de S. BenLo.

A este mesmo Castelhano attribue-se a edificação de
UlUa ouLra capella de egual invocação na cidade de
San Los, noticia existente em um dos muitos papeis
avulsos do mosteiro d'aquella cidade.

E' pena que na tradição ao menos, e mais ainda so
bretudo na historia não appareça o nome todo desLe
piedoso e distincto militar, nem mesmo cognome.

CONVENTOS E llOSPICIOS J,~ ~Ão MAIS EXISTENTES

t· San/a Thereza.-A exigencia da camara da Bahia
feita aos convenLos de Portugal, partiram de Lisboa
qu atro frades sob a direcção de Fr. José do EspiriLo
5a nto encarregado da fundação de um convento de sua
ordem, os quaes desde Portugal pretendiam estabelecer
se na capeIla do Desterro, trazendo para esse fim a
Carta Regia de 2 de Setembro de 1663.

Tendo, porém, enconlrado muita resislencia, mud a
ram de proposito e El-rei, por Carta Regia de 25 de
Junl10 de 1665, mandou que a camarn lhes désse um
outro logar accommodado a sua vivenda.

Em virtude d'isto, passaram os ditos frades do sitio
da Preguiç.a, onde se achavam desde a sua chegada,
para o alto conti~uo, onde levantaram u cgreja e con
vento de SanLa Thereza hoje existentes.

Apezar de não poderem, por seus estatutos, possu ir
bells de raiz apoderara 1Il' se estes rrudes com o tempo,
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de não poucos predios e terreno a litulo de adminis·
, tradores dos legados pios dac[l1elles ([ue pal'a is'>'l Ih'os

deixavam em testamento, e, illudinclo a'>sim sua regra.
ostenlav::!m U111a opulencia hoje jú drsapparccida, não
se sabenclo o conSlllllO que deram ús ricas alf'aias e
objectos do uso sagrado que alli se encontravam.

Administravam C)1I1 ::!Iguma vantagem diJrerrn~ez

missões nas margens do rio S. Francis ') de q ue furam
privados por decreto de 10 de Dezembro de 17ilH. sendo
substituidos pelos capuchos italianos, satisf'eita desta
forma a requisiçi\o de Garcia d'Avil::! Pereira, qne se
obrigou a fazer eom estes todas as despezas, suspensa
desde logo a ordinaria, que por este titulo receb'am da
fnzenda publica, conlinuando, porém, a reger a mis

são de iVIassarandupió, no districto da Torre, onde
tinlwm uma egreja de S. João da Cruz,

Fui notavel a parte activa que estes f'rades to 111:1 1':1 111

cm neg'lcios politicas, durante a occupação da ca,
pital pel'l.s tropa3 dos portuguezes, a favor des l es,
pelo que concorreram no desagrado geral, e niiu
obst:\I1te a separaçào do Imperio, continuaram a n1:ln
ter obediencia a seus supericrcs de Portugal, o que le
vou o governo brazileiro, por Ulll aviso de 28 de JlJlhll
de 1828 ao presidente da provincia da Bahia, fazer-lhe
sentir que, caso quizessem continnar a residir no Bra
zil, lhes era prohibido obedecerem a seus prelados
maiol'es de Portugal, o que era manifestamcnte oll'el1
sivo a catilegoria cj,l intlependeneia do paiL, prejudi
cial aus seus interesses e prohibido por suas leis.

Fui o que Lrouxe a suspensão natural do con\'enlo,
que sendo abandonado por grande parte de seus m'l
rarlore!', pouco depois não possui:! mais do que um sú
frarie.

'. Palll7(1·- TO :lnno ele J(j!J3 CIH'gO:l :l Bahia FI'. Alipio
da Purificação, cOllllUissario geral dos missiona rios
agosliuilos descalços, acompanhado de Lres outros [raLles
para estabelecer um convento de sua ordem.
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Tendo obLido dos herdeiros dos irmãos Arraes a ces·
são da egreja da Palma, que estes (o alferes Del'lfardo
da Cruz Arraes, licenciado Ventura da c'ruz Arraes e
Francisco da Cruz An-aes) tinham construido em 1630,
assim como doação do terreno contiguo a ella, deram
logo principio a constrllcçào de um hospicio para re
ceber seus missionarias que chegassem de Portugal com
destino a ilha de S. Thom~, para o que fo;-am autod·
sados por Carta Regia de () de Março do anno de 1693

Determinava mais esta provisão, que o governador
Antonio Luiz Gonçalves da Camara Coutinho lhes en
tregasse as capellas da Ajuda, que el1es sagazmente
haviam declarado estar contigua a da Palma e ser com·
mUllicavel com um passadi '0, a de Monserrat, do
Mosteiro de S. Bento, e a de Santo Antonio da Barra,
de pl'Opriedade da mÍlra. Mas, conhecido o embuste,
foi immediatamente annullada a dita provisão, conti
nuando, todavia, os frades na occupaçâo do novo hos
picio, que era sujeito a ilha de S. Thomé, e, ou fosse
por não existirem já nesta cidade tae~ religiosos cm
177 ,ou por outra qualquer causa facto é que nessa
epocha o governo o converteu em hospital militar, vol
tando, porém, mais tarde outra vez para as mãos dos
frades e delle se apossando FI'. Dento da Trindade, que
o reedificou.

A 2 de Julho de 1823 retirou-se o ullimo frade desla
ordem, aqui ainda existenle, para Portugal, entre
gando a eapella a irmandade de Bom Jesus da Cru!.,
que desde 1751 se Linha instal1ado nessa egreja.

3' S. Felippe Nery-Estabelecidos na capital de Pernam
buco os frades da eongregaçào de S. Felippe Nery, por
este Santo creado em Homa no seculo XVI com o nome de
Congregação do Oratorio, trataram logo de fundar uma

asa, para o que requereram Iaculdacle regia. 'rendo .(
camara e o povo, em execução a provisão regia de 12
de Abril de 1756, se reunido para informar a este respei.
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lo, resoh'eram, apezar da opposição então feita pelo ve
readJr Francisco Gomes de Abreu mostrando ser preju
dicial o uugmenlo do uumero de ordens religiosas, que
se illfurmasse favoravelmente, o que trouxe 20S frades a
exigida faculdade, dando elles logo principio a constru
cção de seu hospicio.

Ajudados pelos habitantes que compraram o terreno e
o doaram aos padres Francisco Pinheiro e Luiz de Lima,
enlão presentes na Bahia, conseguiram concluir a obra
para a qual contribuiu especialmente o capitão-mór
Manuel da Fonseca, homem por extremo fanalico, que
nem .6 doou aos 'coagregados todos os seus bens com o
mero encargo de algumas missas, como até iucorporou
se-lhes como leigo, tomando a respectiva roupeLa aLé
que falleceu.

ExLillcta, porém, a cO~lgregação por lei de 9 de De
zembro de 1830, passou o paLrimonio do hospicio a ser
admiuisLrado pela mesa da Casa Pia de S. Joaquim.

RECOLllDIE)."TOS

1u PeJ'dclcs-,1o principio do se ulo passado DominC1os
do Rosario e seu irmiio Fr-ancisco das Chagas, comquanto
pouco aba tados, proptlzeram-se a fundar uma 'apclla
dedicada a Nossa eohora da Piedade e um pequeno reco
lhimento sob a invocação do Senhor Bom Jesus dos
Perdões pura n'eHe se recolher uma sua irmã Anlonia
de Jesus e algumas ouh-as mulheres devotas que qui
zessem aIli passar vida de penitentes vestidas de habito

de burel.
Para esse fim levantaram elles o necessario edificio

no logar cm que' hoje ainda esüi, e onde possuiam tres
-usas; re 'olhCllllo-se logo a ellc algumas pessoas,

O exemplar comportamento dessas primeiras reco
lhidas clWlllOU lanlo a aLll'ução do puhli o que, em
1732, o arcebispo D. Luiz Alvares resolveu dar·lhes es
tuluLos e D. José Botelho de Maltos em 1741 em addi·
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tamento áquelles, obrigou-as rezar o officio parvo de
Nossa Senhora em latim e sujeitando o recolhimento,
cpmo aliás desde seu principio já estava, á jurisdicção
do prelado diocesano.

Em 1792, D. FI'. Antonio Correia mudou-lhes o ha
bito de burél para sarja ou lila preta, e posto que já
o numero das recolhidas fosse vinte e cinco, permilliu
lhes adllliltir mais outras como supernumerarias e edu·
canllas.

Na sua simplicidade primitiva ficaram a capella e o
recolhimento até que em 178~ o mestre de campo Theo
do,rico Gonçalves da Silva e sua mulher D. Anna de
Souza Queiroz cJmeçaram a reforJlJal·o, augmentan
do-os consideravelmente ficando, porém, a capella
ainda em branco até 1819 quando por ditigencia de seu
capellão começou se a douraI-a.

Por diversas vezes tentaram as recolhidas cbter para
seu recolhimento a calhegoria de casa professa mas
sempre lhes foram os arcebispos contrarios pela razüo
de não acharem lIecessaria a creação de mais um quinto
convenlo de freiras na Bahia, tendo el\as, entretanto, che
gado a obter o preciso breve pontificio, contra o qual
se declarou o arcebispo D. Fr. Antonio Correia na re
presentação que fez a 30 de Janeiro de 1799.

Em consequellcia dest~ representação, ordenou o
Aviso Regl'O de 29 de Julho desse anno que o gt>ver
nador não desse execução ao referido breve, que linha
sido obtido com subrepção.

Em 18~O tentaram novamente as recolhidas a mesma
pretenção, mas tendo contra si a informação do gover
nador Conde da Palma, frustraulm-se novamente estes
desejos. .

Seu actual patrimonio con~i"le em varias propricd<l
des urbanas, cuja renda varia de seis a oito cont03, Para
recepção no recolhimento é necessario que a reculhen
da não seja maior de 30 annos; deva passar pelo lllen06



um anno no recolhimento antes de poder ser admittidá
no mesmo; que o seja por votação da communidade e
que dê ao recolhimenlo uma joia de um conlo de reis
na occasião de sua enlrada. Occupam-se, alem dos exer
cicios da religião, com tr.abalhos proprios de senhoras.
Existem actualmente 12 numerarias, 21 extraordinarias
e 25 servas.

2.° S. ~aymwldo-FallecendoRaymundo Maciel Soares
no anno de 1759, debwu incu:nbido ao prior do convenlo
de Sanla Thereza a conclusão de um recolhimento que
ém 1753 elle havia começado a consll'llir para 12mulheres,
que, arrependidas dos erros do mundo, alli quizes.sem vo
lunlariamenle entrar, e para outras tantas servas com o
unico encargo de rezarem todos os dias tres Sa'lYe
Rainhas por sua alma.

Para manutenção destas recolhidas, legou o mesmo
insliluidor lodos os seus bens, conslantes de famosos
predios urbanos e róros de terreno que exisle desde a
porlaria do convenlo das i\Ierccs alé a roça do finado
Barão de Ilapororocas e os de outros chãos detraz da
capella do Rosario de João Pereira.

Concluido o recolhimenlo, foi benzido pelo arce
bispo D. FI'. Manuel de Santa Ignez.

Pelos eslalulos de 5 de Março de 1761, dirigem o re
colhimento uma primeira regente, uma sc::gunda dila,
que é a meslra, e uma tel'ceira, a porleira. Alem .das
recolhidas, admitle o recolhimento lambem moça~

donzellas, orphãs de pae e mãe on mesmo pessoas de
boa conducta, mediante uma prestação.

O seu palrimollio eslá hoje muito resumido. O nu
mero actual de recolhidas é de 23, não perlllillindo mais
os seus eslalulos.

ORDENS TERCElHAS

1." S. Francisco-Foi eslabelecida em 1635, em virtnde
da pdlente de 4 de Oulubro do dilo auno ao guardião



Fr. ManuelDaptista de Obidos. A imagem foi collocada no
altar de Nossa Senhora da Conceição da egreja velha
do c~nvenlo, emquanlo não se lhe erigiu apel1a, e, ce
leurada a primeir:i eleição canooica a 2:~ de Oelemu,'o
daquelle auuo, fez-se a primeira fesla a 28.

Em 1702, lançou, no 10 de Janeiro, o ooronel Domin
gos Pires de Carvalho, então ministro, a primeira pedra
para a construcção da capeUa, cm execução a delibe
ração tomada em mesa no anno de 1697. Em 22 de
Junho de 1703 foi ena solemnemente inauguracla cele
brando a primeira missa FI'. Luiz de Jesus guardião do
convenlo. Tem ella 62 palmos de frente e 135 de fundo,
e 7 alLares, nos quaes, segundo os encargos da ordem,
eram dilas alé o anno de 175.1 sele mil trezentas e cin
coenta e oito Illissas por ao no.

2" S. Domingos-Em 1722 achava-se na Bahia, viudo da
lndia o missionaria dominicano portuguez FI'. Gabriel
l3aptista. Seu appareciruento excitou em varias Irmãos
Terceiros da Ordem de S. Domingos aqui residentes, pro
fessos os mais delles no Porto, Lisboae Vianna do Unho,
o desejo de se eslabelecer aqui uma Ordem Terceira, e
por intermedio d'aquelle padre obtiveram em 1723 a ne
cessaria licença do prior provincial dos religiosos prega
dores de Portugal, Fr. Autonio do Sacramenlo, cuja
provisão, em que, além dislo, vinha nomeado o dito
padre director, foi lida a 30 de Oulubro no mosteiro de
S. Bento, onde se achavam reunidos os Irmãos. que
acceitararn o director, instaUando -se a Ordem em p"e
sença do vice-rei Vasco Fernandes Cezar de Menezes e
da melhor sociedade da cidade. Em seguida procedeu
se a eleição, recahindo a de prior no l>ezemba rgador
AfTonso Rodrigues Bernal'do Sampaio.

Pouco depois removeu-se a ordem do mosteiro de
S. Benlo para o hospicio da Palma, enlão dos Agos·
tinhas descalços, onde tambem ella pouco se demorou.
Pela protecção do vice-rei, que no dia da inslaUação da



Ordem em S. Bento, tinha tomado seu habito, conse
guiram os 'irmãos obter um chão no Terreiro, onde
Vasco Fernandes lançou a primeira peora no dia 18 de
de Dezembro de 1731.

Com tão grullde fervor foi fcita a obra, que já no se
guint~ anno foi benzida por despacho do~ordinario cura
ria Sé João Borges de Campos, de 24 de Novembrô de
1732, dizendo nesse dia a prilLcira missa o padre dire
ctor FI'. Lourenço .Justiniano Ribeiro, sendo no dia
antecedente collocada a imagem de S. Domingos.

3'· Conceição do Boqueirào-A irmandade de Nossª Se
nhora da Conceição do Boqueirão, instituida, não se
sUDe quando, na matriz de Santo Antonio além do Car
mo, com o nome de irmandade de homens pardos,
reqneren em 1726 ao citado vice-rei Vasco Fernandes
Cczar de Menezes a concessão das trincheiras qne exis
tiam na rua direita de Santo Antonio além do Carmo,
com o nome de trincheiras do Boqueirão, para alli erigir
sua capella.

Esta petição, depois de ser ouvido o Senado da Ca
mara bem como o mestre de campo Miguel Pereira da
Costa, foi deferida, e immediatamente deu a irmandade

omeço a construcção da c~pel1a de accordo com a
provis~o do arcebispo D. Luiz Alvares de Figueiredo,
de 8 de Março de 1727.

No anilo eguinte de 1728 foram embargadas as obras
por Viccnte c Antonio Gomes Correia, que allegaram
pertencer-lhcs o terrcno por compra a outros, quc eram
possuidores das trincheiras, que lhes for:>m dadas por
sesmaria de D. João dc Lancastro de 11 de Janeiro de
1701; mas seguindo-se a demanda, sahio della victoriosa
a irmandade.

10 anno de 18-13 esta irmandade, requereu ao in
terULlncio apostolico no Rio de Janeiro a graça de ser
clevada a confraria professa, com habito, a imitação de
ordcm terceira, teve a reli 'idade de ser aU(}lldida por



disposição (lo internuncio C letano Bedini, placitada
pelo Imperador a 17 de Janeiro de 1848.

Não satbfeita aiuda com esta nova cathegoria, reque
reu em 1872 ao uuncio de então ser elevada ú de or
dem terceira, e, depois de alguma difficuldades, conse
guiu tambem chegar a este fim, obtendo um bl'eve aposto
lico de 22 de Julho de 1873, legalmente pia citado a 19
de Agosto do mesmo anno, que lhe conferiu a solici
tada cathegoria, dando-lhe o titulo dc-Veneravel Ordem
Terceira da Immaculada Conceição da Beata Maria Vir
gem do Boqueirão-Seus estatutos foram approvados
pelo actual bispo de Eucarpia então governador rio
arcebispado, por provisão de 18 de Setembro de 1881 e
a 28 de OutLlbro do mesmo anno pelo presidente da
proviucia Dezembargador Esperidião Eloy de Barros
Pimentel na parte administrativa.

4.' Carmo-Foi esta ordem terceira instituida a Hl de
Outubro de 1636, tomando por sua padroeira Santa Tllere
za de Jesus, sendo seu primeiro prior o governador Pedro
da Silva. Em 18 de Março de 16!4, obtendo do convento
do Carmo licença para fazer sua capella e para esse fim
o terreno do lado do sul do convento, pela crnantia de
25$000 do legado de Gonçalo Alves, deu-se 'omeço a
obra, sem, porém, saber-se hoje quando.

Apenas tem:se noticia de que não foi logo, pois que,
a 30 de OutLtbro de 1709, lançou-se a primeira pedra n.J
alicerce da sachristia, e consistorio da capella, e no
1" de Janeiro de 1710 teve logar o aelo solemne da ben
ção das sepulturas e da casa da oração. A 29 de No
vembro de 1713 tratou a mesa da melhor maneira de
promplificar a egreja, por onde se 'onhece que foi
o'essa mesma epocha que Jicou deliberado fazer-se uma
capella-mór, assim como que a 18 de Abril de 1714, o
douramento da egreja.

Do anno de 1722 em diante seguiu-se um longo periodo
de desillteIligencias entre o convento e a ordem, que
muitos prejuizos a esta touxeram.
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A 20 de Março de 1788, pOI" occasião do aelo solem
ne de Quinta-feira S,.IIlta jl1c~ndiou-se a egreja, des
truinrh-a ompletamente o fogo, e com ella todas as
suas ricas alfaias e objectos de culto_

Não ~sanjmon, porém, lãa grande des~stre aos ir
mãos, pois logo resolveram levanlar novo templo a
sua!> custas, dando principio a obra em Outubro d'aquelle
mesmo anuo, sendo prior o benemerito Iunocencio José
da Costa, ne~ocianle, o qual, não poupanllo esforços
nem fadigas, consegniu levar a elTeiLo o grandioso edi
Hcio que hoje existe.

A16 de Fevere'iro de 179-l fúram benzidos os carneiros,
abrindo-se seu uso a 11 de Setembro de t803.

Por diversas vezes procuraralU os irmãos separar-se
do convento, com o qual continuavam sempre as des
intelligencias, conseguindo obter para esse fim breves
ponlilicios, como a 13 de Setembro de 11818, porém, a
intervenção dos arcebispos conseguia sempre restabe
lecer a coucordia e a boa ordem.

Em 1819 delüJeron-se construir UlU hospital ao lado
direito da capella, 'm terreno occup::ldo por tres casas
da Ordem, lançanllo-se a 18 de Julho a primeira pedra,
mas abolindo UlUa 'postura municipal hospitaes no cen
tro d 1 cidade, deliberou a junt::.. de 18 de Agosto de
1832 o acabamento do e(li!l 'ia, lUas em condições a ser
alngado.

Em 1858 requereu e obteve a Ordem do gO\ erno, por
aforamento, o lerreno preciso na quinta dos Lazaros
plra a constrllcçào de SU1S carneiras a que log'o deu
p-incipio, duran(lo, porém, muito tempo ant;:s que se
aca bassem essas obras, com as ([uaes se ti .spendeu
mais de 60 contos.

Diversas obras, nem sú da eapella, como da Illura
IlIa que a sustenla do lado de lésle, t'oram sendo feitas,
licando promptas somente em 1884.

Nesse mesmo anno refor1.l1Ju a Ordem seus estatutos.
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5'· Sanlissima Trindade-Em 13 de.lunho de 1733, J050
Antonio Milheiros, Aleixo Coelho Matassão, Antonio da
Silva Menezes, João de Almeida Cruz e João Marques da
Silva tomaram em arrendamento <1 administração da ca
pe11a de Santo Antonio além do Carmo trinta btaças de
terreno para n'elb edificar uma -apella sob a invocaçào
de Nossa Senhora do Bosario e Sanlissima Trindade, o
que e!fectivamente fizeram levantando uma pequena
capella no alto da montanha -que fica hoje nos fundos
das casas da rua da Santissima Trindade, ,rl1lgarmente
conhecida pelo nome de-Rua d'Agua de Meninos -, de
cuja capellinha ainda hoje existem os reslos das paredes.

A irmandade ou devoção instituida por Milheiros
Aleixo, 'Menezes, Cruz e Marques da Silva, depois de
acabada a capellinha reconheceram ser e11a muito pe
quena para a devoção que fui crescendo, desde logo,
trataram de edificar uma egrcja maior, para o que fi
zeram em 1739 lançar a primeira pedra para a constru
cção da actual egreja, um ponco mais abaixo da antiga
capellinha, conseguindo celebrar missa em 1796.

Em 26 de Agosto de 1806 por Bulia do Santissimo
Paí:lre Pio VII, qne chegou á esta cidade em 14 de Ja
neiro de 1807 fUra exlincta a irmandade do Rosario e
Santissima Trindade, instituindo-se cm seu logar a Or
dem Terceira da Santissima Trindade e Redelllpção dos
Captivos com todas as regalias e graças concedidas á
Ordem Terceira de egual Ululo da cidade do Porto e
mandando lhe entregar tudo quanto pertencera a antig'1
irmandade_

Em 29 de Janeiro de 1807 por delegação do arcebispo
D. FI' _ José de Santa Escolastica apresentou-se o Revm.
Provisor Manuel Marques Brandão que depois de de
clarar instituída a Ordem Terceira da Sanlissima Trin
dade, marcou o dia 1" de Fevereiro do mesmo ao no
para recelJer a profissão dos irmãos da nova ordom.

No dia marcado professaram 36 irmàos sendo os pri-



n- eiros 16 escolhidos para comporem a mesa adminis
lrativa sendo prior o padre Francisco Agoslinho Gomes.

Em 1877 esla ordem obleve da presidencia da pro
vincia a doação do cemilerio do 130m-Jesus e lerrenos
annexos.

Fez tambem acquisição da capella de N<>ssa Senhora
uas Candeias, miraculosa e legenda ria ermida, que
exisle na freguezia de Passé, por doação que fez á
Ce'eslial Ordem Terceira da Sanlissima Trindade o te
nenlc-coronel Dr. Miguel de Teive e Argollo, por escri
plura passada nas notas do labelIião José Augusto
Abranches, de cuja capella tomou posse judicial cm
Março de 1883.

Esla doação foi posla em duvida por questão havida
enlre o doador e seus parenles o capitão Francisco
Ribeiro Lopes e seu filho o _bacharel Francisco de
Teive e Argollo, cuja queslão eslá boje resolvida pela
arremalação em hasla publica da mesma capella pelo
Dr. Francisco de Teive e Argollo e orrerecida a uma
irmandade que eslá constituindo-se.

Em a noite de 25 de Junho' de 1888 foi a egreja que
eslava sendo reconslruida devorada por um incendio
que só deixou em pé as paredes.

O lemplo eslá sendo, porém, agora reedificado, tendo
se preparado a capellinha d3 enlrada, e para ella lrans
portadas as sagradas imagens que se achavam recolhidas
na egreja do Pilar.

CAPELLAS

a) na freguezia da Sé.
Lo Ajuda.-Já dissemos que esta egreja foi fundada

cm 1549 pelos jesuilas quando de Villa-Velha vieram
para a cidade do Salvador na epocha em que esla foi
fnndada por Thomé de Sousa. Sem oulros recnrsos
mais do que os proprios, conslruiram os padres o lem
pio e as Cqsas com as proprias mãos, pois ainda que
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os moradores os quizessem ajudar, não o podiam pela
obrigação em que estavam, não só de construirem as
casas da cidade, alinharem as ruas, etc., como tambem
de cercarem a nova capital para a defeza cont.ra o
g'~ntio.

As madeiras, de que precisavam para esta construcção,
cortaram os padres e as conduziram ás costas do pro
ximo vaHe do rio das Tri pas; cavaram o barro para as
pareeles, e, como não tinham meios para o sustento da
vida, eram forçados a pedir aos colonos o que haviam
de comer, o que quasi nada significava pela pobreza
geral.

Quando, com a chegada do bispo a 22 de Junllo de
1552, como jú' dissemos cederam·lhe a capeHa para
servir de Sé e as casas para morada do prel.ldo, foram
se estabelecer no Monte Calvaria, onde fundaram um
hospital junto a pequena ermida ele Nossa Senhora da
Penha ou da Piedade, mas continuadamenle atacados
pelos selvagens, tiveram de procurar refugio dentro dos
muros da cidade, construindo então outro hospicio no
ponto, onde mais tarde levantaram o sumptuoso tem
plo, ainda hoje existente, conhecido por collegio.

A Ajuda pouco depois, porém, foi pelo bispo e mora
dores reconstruida a ponto de no tempo de Gabriel Soares
já ser uma «formosa egreja com sua capeUa de abo
bada,).

Por alvará de 14 de Janeiro de 1807 foi esta egreja
incorporada aos proprios naciouaes e por decreto de 10
de Fevereiro de 1827 doada a irmandade do Senhor dos
Passos, doação confirmada pela resolução n. 519 de 12
de Fevereiro do mesmo anno da Assembléa Geral Legis
lativa e Carta Imperial de 20 de Fevereiro de 1850.

2.1\ S. Pedro dos Clerigos. O. Seb&stião i\Ionteiro da
Vide, por despacho de 15 de Janeiro d,e 1709, concedeu
licença ii irmandade de S. Pedro dos Clerigo::. panl eri
gir sua capeUa 110 lagar denominado Sitio do Selllinario
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onde depois se fez o palacio (lo arcepisbo, mas, não
se podendo enLão fazer esta consLru cção, foi a dita
capella muito mais Larde levanlada no Terreiro de Jesus,
comprando-se para esLe fim duas pequenas casas urna
por P03"s200, a D. AnLonia Maria de Jesus a 7 de Agosto
de 1784 e outra por 40a~OOO ao mestre de campo Garcia
(I'Avila Pereira de Aragão.

3.' S. 1l1igllel.-Foi esla capeila fundada por Francisco
Gomes do Rego, negociante fallecido em lU·!' Em seu
LesLamenLo legou a Veneravel Ordem Terceira de S. Fran
cisco a e1iLa capella e seus pertences e mais 11 moradas
de casas, que, com ouLras depois adquiridas, formaram
um bom palrimonio cujos rendimentos pertencem a
mesma ordem. Este legacio foi onerado da obrigação
de mandar a ol'del1~ dizer annualmenle sete missas voli·
vas e fazer visilar duas vezes em cada semana a SanLa

ia Sacra, por 15 pobr~s, dando-se-Ihes para este elfeilo
esmola em ordem a perpeluar esle exercício.

-I." Misericordia. - Esla capella e o anligo hospital
S. Christouão Ioram' os principaes edificios que a irman
e1ade da Santa Casa da Misericordia conslruiu como re
presenlantes de sua missiio chrislã.

Um~ e ouira cousa jú exi lia quando Gabriel Soares
publicou sua celebre ohra em Madrid 110 anuo tje 1587

Para esse fim, foram-lhe doados os necessarios chãos
por Simão da Gama, homem que, no segundo anno do
governo de Tbomé .de Sousa viera á Bahia, comman
danelo o galeão São João Baplista, e que, obtendo
desse go\'ernador :varias terras em Pirajá alli se estabe
leceu e morreu legando á dila irmandade a terça parte
de seus bens. Comquanlo pequena e defeituosa esta pri
meira capella, satisfazia ella nem só as necessidades da
epocha, como teve tão solida conslrucção, que só 100
alJnos depois é que a mesa resolveu, em 1653, desman
chaI-a para conslruir outra com a precisa capacidade



para os actos solemnes do culto, ficando prompta no
anno da 1659.

b) freguezia de S. Pedro.
1." Barroquillha, capella erecta por provisão de 8 de

Julho de 1722 durante o episcopado de O. Sebastiã'l
Monteiro da Vide, que lhe lançou a primeira pedra a
25 de Novembro desse anno.

2.' Ajfliclos.-O portuguez Antonio Soares, morador á
rna da Faisca, começou na egreja das Mercês, em UIll

nicho, que, com licença do convento, levantou na pa
rede da frente debaixo da sineira uma devoção do
Senhor dos Afflictos e Boa-Sentença com urna imagem
que alli collocou levando-a em procissão e onde ás
sextas· feiras concorriam muitos devotos para cantarem
hymnos.

Mas annos depois projectou levantar uma capella,
para onue trasladasse a imagem e se venerasse-a com
mais dccencia do que alli, onde o povo se ajuntava nu
rua.

Levantou, pois, os alicerces no logar onde hoje se acha
a dila capella, e apenas linha conseguido cobril-a e ie
vantar o altar, para ahi logo levou a ituagem, conti
nuando sempre a obra, auxiliado por nvulladas esmolas
dos devotos, até concluil-a.

Em 1825 estabelecen-se finalmente uma irmandade p~ra,
cuidar do culto e da capella.

3." Rosario de João Pereira.-Em 1689 creou-se uma ir
mandade de Nossa Senhora do Rosario, dos homens
pretos, que tinham a imagem de sua devoção n'um dos
altares da malriz de S. Pedro, onde se conservou até o
anno de 1746. Sobrevindo então desintelligeucias entre
a i:'!Dandade e o vigario, resolveu aquella construir
nma capella independente, para o que obteve licença
do arcebispo D. Fr. Manuel de Santa Ignez no anno de
1768, escolhendo para sua edificação a area em que se
acha hoje, terreno então foreiroao mosteiro de S. Bento.



Requerendo ella desle a neccssaria concessão me
dianle a relribuição annual de um ovo ou frango, por ser
para fins sagrados; não lhe foi isto concedido pelo ab
bade FI'. Anlonio da Luz, conseguindo, porém, accor
dar-se no preço de 4 palacas annuaes. Teve por dote e
palrimonio uma morada de casa terrea á rua da Piedade,
dLada pelo juiz Eleulerio Pereira da Silva e oulros ir
mãos e em 1779 a irmandade obteve um breve ponli
ncio de confraria.

c) freg:Jezia de Sanl'Anna.

1.' Sanlo Anlonio da Mouraria.-No governo do Conde
de Sabugosa deu-se principio á construcção desla ca·
pella cuja primeira pedra foi por esle vice-rei lançada
a 29 de Oulubro de 1724. Anno e meio depois já ella era
benzida a 12 de Junho pelo conego chanlre João Cal
mon em presença do mesmo "ice rei, principaes pes
soas da cidade e 27 irmãos, assignando-se seu compro-

i
misso, segundo o qual ficou a capella com capellão re-
cebendo 8pOOO de ordenado annual e uma pataca por
cada missa que dizia aos domingos e dias san los pelos
irmãos vivos, e o escravo que della. tralava, uma quarla
de farinha de dez em dez dias. Ao Sanlo da cápella
dava El Rei, pela praça de alferes de infanlaria, 30.5000,
cobrados pelo procurador de 3 em 3 annos.

2. a Rosario do Quarlel da Palma.-Esta capella foi
feita em 1696, pelo mestre de campo André Cuça, aju
dado com esmolas da irmandade, e reformada em 1874
por ordem do ministro da guerra, senaàor João José
de Oliveira Junqueira, quandCl commandava o 180 de
linha o tenente-coronel Alexandre Augusto de Frias
Villar, ulLimada nJ lempo do lenente-coronel L.ima e
Silva.

3.' Nazarelll.-E' desconhecida a epocha da fundação
desla capJlla; eapenas sabe-se que, pelo breve apo~tolico

de 25 de Oulubro de 1779 da nunciatura de Lisboa, con
firmado pelo vis::ondc da Villa Nova da Cerocira, foi no-



meado capellão perpetuo della o padre FI'. Elias da
Madre de Deus, da Ordem Carmelitana da Bahia.

4. a Saúde-Esta egreja foi fcila pelo tenenLe-coronel
Manuel Ramos Parente, cavalleiro professo da Ordem
de ChJ-isto, á custa de sua fazenda e da de sua mu~her

D. Maria de Almeida Reis, nos terrenos que possniam no
logar chamado Aluo, coliocando a primeira pedra o
vice-rei Vasco Fernandes Cezar de l\'[enezes a 2 de Fe"e
reiro de 1723. Findo o primeiro anno, e estando prompLa
a' capella-mór, a sachristia e a casa de tribunas, foi a
imagem de Nossa Senhora levada em procissão solemne
ii nova egreja, fazendo-se-Ihe alli a primeira re~ta.

Fallecendo o tenente-coronel Parente em 1726, doou
ú egreja, que a sua viuva concluiu, todas as terras que
possuia no dito lagar do Alvo, ficando a vi uva na ad
ministração, e recommendou-Ihe, que dos rendimentos
desses bens applicasse lIma parte no culto da mesma
Senhora e outra em missas por l>na alma.

5." Tingui-Havia n uma casa particular desta antiga rua
do Tingui t'IUa devoção do Senhor dos Passos princi
piada em 1783, mas,já desenvolvida em sociedade de
vot~. A 22 de Agosto de 1849 é qne'esta sociedade resol
yen ~evanLar no lagar da primitiva devoção parLicular
uma capella publica com fórma exterior de templo, au·
tori~ada por prÇlvisão archiepiscopaL O terreno foi com·
prad,o por 2OO~OOO á José de Alvellos 130ttas.

d) fI eguezia de Santo Antonio.

1.· Lapinlra.-Junto á parLa da frenLe da antiga matriz
de Santo Antonio além do Carmo instituiu·se uma dc
voção de Nossa Senhora da Lapa, cuja innandade m~is

tarde, em 1771, consLruin uma ca}Jella no alto da Sole
dade mediante esmolas, que seu thesoureiro, o padre

.José Barbosa da Franca CorLe Real angariou. Este
mesmo padre augmenton o palrimonio com nmas ca
sinhas sitas á rua de Santo AnLonio além do Carmo com
pradas a Luiz~ da Conceição pela quantia tIe 300il3000.
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2." Quinta dos La::uros.-Foi construída como capena do
llOspilal, que em 1784 estabelecen o governador D. Ro
drigo José de Menezes na quinta que foi dos Jesuilas,
para o tratamento de lazarentos. Hoje pertence ao cerni
teria, que o governo construiu no alto, razeudo-se em
compensação um pequeno oratorio no hospital que está
na baixa.

3,' Ro:ario dos Quin:e il-Iyslerios. -A irmandade de Nossa
Senhora do Rozario dos Quinze Mysterios dos homens
pretos foi creada em 181l na antiga matriz. Passados
alguns annos principiou ena a edificar sua capena, ain
da hoje não concluida, e em 18-2 formou-se neUa uma
irmandade de assa Senhora da Soledade.

4.' S. José de Ribamar. Foi esta capena erecta em ter
ras foreiras de Santo Antonio alem do Carmo, instituida
pelo meiado do seculo XVII I por Domingos do Rozario
Lopes e sua mulher Sebasliana Pereira da Conceição,
que, no testamento com que falleceram, regularam a or
dem da successão, chamando cm primeiro lagar seus fi
lhos Valenlim Ferreira Lopes e Joanna do Sacramento,
que administraram a dila capella.

\ endo a ultima qne as de3pezas excediam aos rendi
mentos, e resolvendo entrar para o Recolhimento
dos Perdões, cedeu a administração a Domingos de Oli
veira Bastos, chamado pelo instituidor em ultimo logar.

Este fez uma boa administração, augmentando o pe
li ueno patrimonio da capella, edificando com suas es
molas e as do devotos 6 moradas de casas cujos ren
dimentos applicou ao gasto e conservação da me~ma ca
rena.

Por morte deste, e na falta de indicado pelo insti
tuidor, nomeou o juiz de capellas, Cypriano Dionísio
d.l Silva Souza e Azevedo, em 1796 administrador dali
vo a Manuel Joaquim dos Santos Ribeiro que desb:lra··
lou úS pequenos bens da capella.

Desde o faUeeilllento do ·instituidor, qu sua mulher
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~ebasLiana Pereira da Conceição pretendeu levantar jun
to á capella uma casa de recolhimento para quinze dono
zelia.;, não conseguindo-o, porém, pela informação em
sentido contrario que ao rei deu em 1757 o 60 conde dos
Arcos, então vice-rei do Estado do Brazil, pela exigui
dade do capital de 14:000$OUO que destinava a funda
dora_

Achando-se a capena destituida de bens pela má
administração de Santos Ribeiro, Joaquim Francisco
do Livramento, catharinense philalltropico, que se
achava na Babia, foi pelo governador Francisco da Cu
nha ,Meuezes nomeado administrador a 4 de Junho de
1804, e a primeira cousa que este fez foi passar para as
casa,s da capena o collegio de orphãos desamparados
que elle tinha começado em sua casa. Mas achando-se
aql~elIa em máo estado poucos annos depois conseguiu
obter por Carta Regia de 28 de Julho de 1817 a licença
para transferil-o para a casa do Noviciado, que então
tambem se achava assás arruinada.

Foi este o começo do conegio dos orphãos de S. Joa
qUim de que se fanará em ::eu respectivo logar.

e) freguezia do Pilar.

1." S. Francisco de Paula.-Costumava pelos fins dO
seculo passado o padre Antonio Borges Monteiro todas
as tardes ir visitar um seu amigo velho residente,num pe
queno alto do logar denominado-Agua de Meninos
Encontrando n'uma dessas vizitas vespertinas j unto a
dita casa de seu amigo, uma "eronica com a efhgie de
S. Francisco de Paula, deliberou comprar essa casa, e,
mandando limpar o lógar, que era todo cheio de matos,
empregou todos os seus bens em construir alli uma ca
pena a esse santo, conocando a primeira pedra seu so
brinho Antonio Lourenço Feijó de Me!lo, e afinal, com
esmolas tIos fieis, como cal, pedras etc. conseguiu con·
cluir a capel'a que hoje se vê, na qual co11ocol1 uma
imagem do referido santo.
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A esta capella deixou por morte todos os bens que
possuia, herdados d.e seus paes, como terras, casas,
alambique etc., como patrimonio da dila capella, decla
rando que della fosse administrador Theotonio do Amo
rim Falcão, que passaria a administração a Francisco
de Paula Borges Monteiro, sobrinho delle testador, caso
se ordenasse, o qne, porém, não se realisou.

Determinou mais o dilo testador (que se acha sepul
tado na capella-mór) que se algum dia viesse á Bahia
algum frade do convento de S. Francisco de Paula, a
elle se entregasse a capella com todo seu patrimonio, o
que tambem não succedeu.

Este fundador falleceu em 1819, e, uão apparecendo
nenhum dos parentes a tomar conta da capella, passou
sua administração ao dezembargador Joaquim Anselmo
Alves Branco que era juiz de capellas o qual para este
fim nomeou um seu sobrinho Domingos Alves Branco
Moniz 13al-rello. Este soube apenas desfructar o rendi
mento do patrimouio, hypothecando as propriedades e
deixondo tudo no peior estado.

Por sua mortr passou a capella e mais bens á fazenda
nacional como proprios da nação, e ficaudo então de
samparada a capella, requereram, em 1843, os irmãos
da confraria de Nossa Senhora Mãe dos Pobres que en
tão funccionava na portaria de S. Francisco licença
para passar essa devoção para a dita capella, o que
lhes foi devidamcnte penuillido pelo arcebispo D. Ro
mualdo Antonio de Seixas, tomondo clla posse a 12 de
Junho daquelle anno de 1843.

A 28 de Sctcmbro do mesmo anno permilliu D. Ro
mualdo a creação de uma outra irmandade, a de S. Fran
cisco de Paula.

2' S. Joaqllim.-A casa em que hojc se acha o col
]rgio de S. Jonquim não tcve n principio o fim a que
c1epois serviu. Pelos annos de 1706-10, governando Luiz
Cezar de Menezes, começou o celebre descobridor e

-1-2
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conquistador do Piauhy, Domingos AlIonso Sertão a
edificar urna casa, concluida eln 1724 com o gasto de
28 contos, que doou ao provincial dos Jesuitas, os quaes
a destinaram a Noviciado. Esta missão desempenhou ella
emquanto existiu a ordem no Brazil.

Quando, porém, foi expulsa, ficou a casa muito tempo
abandonada e por fim se foi arruinando sem que se
lhe prestrasse a menor allenção.

'Tomando, pnrém, o conde de Palma posse elo go
verno em 1817, e interessando-se pelo desenvolvimento

. que Joaquim Francisco do Livramento, linha sabido
dar ao collegio que elle tinha instituido a principio em
sua casa e depois passado, como já expuzelllos para as

. casas da capella de S. José, projectou lransferil-o para a
casa do Novici-ado, e, alcançando para isso a necessaria
Iiceuça e concessão por Carl. Reg. de 28 de Julho de
1817, deu logo começo a promptiflcação do edificio,
distinguiudo-se a corporação do commercio com gene
rosas prestações para errcctuar·se este importante insti
tuto, o qual, em honra do fundador se denominou de
S. Joaquim. consignando-lhe egualmente um fundo de
400:000;000, além de applkar á reediflcação da casa o
dinheiro que exislia em ser, da subscripção feita para
solemnisar a coroação do monarcha reinante, o qual,
mandando louvar aquella corporação tão philantropicos
sentimentos em aviso de 31 de Julho de 1818, ordenava
ao mesmo tempo que o governador, a cuja inspecção
passava o novo instiluto, activasse a sua conclusão,
tratando de organisar os estatutos que deviam regei-o,
os quaes foram redigidos pelo juiz de ol'phãos Francisco
Carneiro de Campos, e approvados em aviso de 17
de Fevereiro de 1821.

Finalmenle, depois rle se dispender largns SOnlnH\S,
foi concluido este eslabrlccimento e capella uo anno de
1825, abrindo-se o collegio para receber seus moradores
no dia 12 de Outubro desse anno.
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A capella é grancle, de muito bom gosto e dourada,
com tres altares a romana, um zimborio na capella
mór, relogio na torre, e a casa possue grandes salas
para aulas, quartos de dormir, pateo, miradouro, quin
la!., etc., etc.

Quanto ao mais vide o artigo collegio dos orphãos de
S. Joaquim.
fi freguezia da Penha.

1." Bomfim-O capitão de mar e guerra TllCodorico
Rodrigues de Faria, por devoção, que tinha, ao Senhor
Crucificado, que se venera n'uma capellinba das vbi·
nllanças de Setubal em Portugal, trouxe comsigo de
Lisboa uma imagem semelhanle áquella, e com grande
solemnidade rel-a collocar pela Pascbo~ de 1743, na egreja
da Penha de Itapagipe. Resolvido a edificar uma capena
para collocar a imagem que l1avia aLLrahido já uma
grande porçào de devotos, deu começo a essa edifica
ção no alto que boje se chama do Bomfim, e a 2-1 de
Junho de 1754 conseguiu conduzir lum a no\"a capella
a imagem processionalmente. Tres annos depois falle
ceu e foi sepultado junto ao presbylerio della.

2." COllceiçdo de Ilapagipe-Data do principio do seculo
xvn a capella de Nossa Senhora da Conceiç.:io do Enge
nho de ILapagipe de cima funclado por Francisco de
Medeiros e Anlonio Cardoso de Barros provedor-mór da
fazenda.

E' pequena e insiguificante mas de grande importan
cia hislorica por n'ella se ter sepultado o bispo D. Mar
cos Teixr ira, fallecido durante as h.ctas contra os boI·
laudezes a 8 de Outubro de 1624.

A este respeito houve grande conll"Oversia entre os
chronislas e historiadOl:es da Bahi:;), asseverando uns,
que o Engenho da Conceiçào onde foi enterrado o
bispo é o ainda hoje assim cbamado em que se acha a
Penilenciaria, destruido em 1822 pelas tropas lusitanas,
o que não é bem possivel porque sua creação dala de
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tempos muito posteriores a 162<l; e outros asseveram
ser esta capella urna das do corpo da egreja matriz dI
Penha. M:io piedosa collocou ha poucos annos sobre :1

sepultura do prelado soldado Ullla lapida COIU ulDa
inscripção indicando que alli descansam os restos de
tão celebre bispo quão valente soldado.

g) freguezia da Conceição <la Praia:

L' San/a Barbara.-Esta capella foi construida pelo
coronel Francisco Pereira do Lago, que em 1641, insti·
tuiu o morgado de Santa Barbara, com sua Illulher An·
dreza de Araujo o qual morgado, por n<io terem seus
instituidores herdeiros forçados, passou aos necessario ,
e desapparecendo estes com o tempo, extinguiu-se (I

vinculo, passando dep is para o dominio e posse da
fazenda pu blica.

Porém, segundo consta, alguem esteve no usufructo
por 3 I annos, a pretexto de procurador dos intitu·
lados herdeiros, e quando apertado a dar contas dos
rendimentos, abandonou o vinculo, dando lagar a que
apparecessem herdeiros litigiando com a fazenrla publi
ca o dominio do vinculo instituído pelo coronel acima
nomeado. E' celebre e~ta egreja por se ter n'uma das
casas deste morgado, contigua a cnpella, principiado a
imprimir-se a Idade de Ollro primeira gazeta que se im
primiu ua Bahia em 181I.

2.' Corpo San/o.-Eis como nos conta a tradiçãO a ori
gem desta egreja. Corria o anno de 1711. O mar beijava
a fralda da montanha sobre que está a Bahia e a reli
gião dominava os povos e os individuas. O hespanhol
Pedro Gonçal ves, capitão de um n:lvio e dono de grande
fortuna, lurtava perto da barra da Bahia de Todos os
Santos em seu galeão contra a furia de horrorosa tempes
tade. Já deseng~nado de vencer os elementos, no trans
porte do desespero e ao mesmo tempo illuminado da
fé, antes de render·se, ajoelha-se sobre a tolda de seu
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galrão, de que pua sempre se ia desligar e .exclama em
seu auxilio o nome de S. Pedro Gonçalves.

E de momento vê á prôa da embarcação um monge
dominicano que parecia presles a ser lragado pelas
ondas, lrazendo nma vela accesa na dextra.

Esqnecendo-se de sua situação e compadecido d'aquel
le que se lhe angurava viclima das ondas, lança-se
lhe o velho marinheiro, para salvaI-o, no bote, mas ...
o religioso tinlla desapparecido e com elle a tempestade!

Reconllecendo enlão o milagre, ajoelha-se Pedro G1n
çalves na tolda de seu galeão, com toda a tripolação
a render graças ao Senhor dos ventos e dos mares, e,
sahindo desle estado de consoladora alegria, vê com
grande surpreza que seu baixel, desarvorado na lucta,
abicava a praia. Desce a lerra e dirigindo-se a uma ca·
bana coberta de palha, habitação de uma preta velha
africana entra com esta em ne<1ociações e dentro em
pouco, sem mais formalidades, llu c trasp:lssadn o do
minio d'aquella propriedade.

Dias depois reu nem-se alli alguns operarias, pouco
tempo mais tarde acha-se prompta uma egreja, que re
cebe uma ima"em de S. Pedro Gonçalves, tendo na mão
direita uma vela accesa C(llUO fôra visto pelo marinlleiro,
que no fronlal da capella m:lud u escrever a d:lta d'a
quelle prodigioso accontecim~nto e esculpir a imagem
de seu patrono em um navio. Em seguida dotou a
egreja e alcançou dos governadores grande exteusão de
marinhas para engt'Ossar o patrimonio d1 mesma.

Essas terras eram, como já dissemos, propriedade da
familia Cavalcanlis de Albuquerque, herdada, como ex
puzernos, d~ Thomé de Souza, que fundou aproxima
egreja da Conceição da Praia, elevada a freguezia
cm 1623.

A capella cIo Corpo·Sanlo, como lambem já (hemos
ver, de '1736-65 serviu de malriz durante a edificação do
aclual templo da Conceição.
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11) freguezia da \ ictoria:

La Santo Antonio da Barra.- O Dr. Mello Moraes, no
seu «Brazil HisLOricQl), assevera que nos registras de pro
visões reaes do anno dI." 1626 acita l-a Lodos os esclareci
mentos :1 respeito da fundaçúo desLa eg 'eja, que Leve
lagar entre os annos de 1595 e 160J, o que mostraria
com documentos quando traLasse d'ella. Mas, infeliz
mente, não consta em que lagar se acha este trabalho.

2:" Graça.-A data da fundação d'esta egreja ainda Postá
por elucidar-se, a visLa da grande falLa de noticias posi
Livas dos primeiros tempos da colonisação, deturpadas,
ainda mais, as p'1ucas que cllegaram aLé nós pelas narra
ções mais poeLicas que verdadeiras de autores religiosos.

E' assim que, na "Chronica da Companhia de Jesus do
Padre Simão de Vasc':l11CeliOSll, vê-se que á narraçúo do
naufragio da mio Castelhana S. Pedro, em Boipeba para
o.lde Diogo Alvares tinha ido a salvar os miseras nau
fragas, accrescentou o pio escriptor a seguinte historia:

«Na occasião do naufragio houve um caso digno de
historia; porque, voltando Diogo Alvares Caramurú de
soccorrer aos castelhanos, se foi a elle sua mulher Ca
tharina Alvares Paragnassú e lhe pediu com instancias
grandes, que tornasse a buscar-lhe uma mulher que
viera na não e estava entre os indios, porque lhe appa
recia em visão e lhe dizia, que a mandasse vir para
j unto a si e lhe fizesse uma casa. Tornou o marido, e
não achando mulher alguma em todas as aldeias, nã:>
se at[uiatou a devota CaLharina Alvares, i.nstando tJlle
naquellas aldeias a tinham, por que não cessavam as
visões que a certificavam. Feitas a segunda e terceira
diligencias se veio dar com uma imagem da Virgem
Senhora Nossa, qne um Inclio recolhera da praia e ti·
nha lançado ao canto de uma casa.

Foi-lhe apresentada, e abraçando·se COlO alia, disse
que aquella era a mulher que lhe apparecia; pediu que
o marido lhe maudasse fazer uma casa; fez-se uma cn-



lretanto de barro e pelo tempo outra de pedra e cal,
onde foi honrada com o titulo de Nossa Senhora da
Graça, enriquecida de muitas relíquias e indulgencias,
que então mandou o Summo Pontifice, e hoje possuem
os religiosos da sagnlda religião do patriarcha S. Benlo, .
aos quaes fez doaçào esta de\;ota matrona, assim da
egreja como da terra do circuito della, e alli jaz enter
rado seu corpo.»

A esta construcção assim molh'ada dá o Dr. Mello
MOI'aes a epocha de 1525-27, por ter sido, diz elle, pos
terior a ella a da capella da Victoria, cuja edificação
devia ter principiado antes de 1530.

Naufragio, porem, que deu motivo aos sonhos de Ca
tharina foi o da n~lo castelhana S. Pedro, contado por
IIerrera, o qual, segundo Accioli, teve lagar no 1° de
Maio de 1535, mas que o cilada doutor quer que tivesse
succedido nos annos de 1524-26, simplesmente porque
(( precedeu a constrncçào da Graça.))

De posilivo de Indo isto, porem, só ha o seguinle:

1.0) Francisco Pereira Coitinho deu, a 20 de Dezem
bro de 1536, a Diogo Alvares uma sorle de lerra em
sesmaria, cnja carta se acha trasladada em a n. 36 do
Li\TO do Tomho do ;'l'losleiro de S. Benlo, em que não
se faUa em egreja de qualidade alguma; 2') na escri
plura de doação, que vem a !l. 40 do referido livro de
lorub , feita ciucoenla annos mais tarde, em 1586, por
Calharina Alvares ao dilo IlDsleiro, da egreja da Graça
e das terras circumvisinha<;, diz a doa 10ra, em referen
c:a a eslas, que as houvera por partilhas com seus filhos,
por morle de seu marido, fallecido a 3 de Outubro de
1557 e sepultado no collegio da companhia.

Aclmillill'lo-sC' COI\1 mais nlgum3 segurança que a cdiEi·
caç';io ela egrC'ja se errecluoll depois da doação eln terra
em que eUa se ergueu, islo é, depois de 1536, teudo-se
daelo o naufragio em 1" de Maio de 1535, nada impede
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a admissão de que o motivo della fossem ,os menciona
dos sOl)lles de Catharina.
~lD todo caso é de admirar o silencio a respeito de

sua êxistenda, nem só na citada carta de Coilinho,
como nas que escreveram em 1549 cm diante, Nobrega
e outros jesuistas, aliás minllciosos nas narrações, que
fazi8m aos seus prelados de Portugal de tudo quanto
havia e se ia iando na Bahia, nas quaes cartas não arti
culam nma só palavra acerca da Graça, e falia aliás o
padre Nobrega na da Victoria, onde serviu de parocho
nos primeiros dias da fundação da Babia.

Uma egreja christã em terra tão nova, com uma
origem tão poetico-religiosa como quer o padre Simão
de Vasconcellos, não era, certamente cousa de tão so
menos importancia que passasse em tão unanime si·
lencio.

E', pois, preferivel crer·se que a Graça é oriunda de
epocha posterior á vinda de Thomé de Sousa do que
anterior ao anno de 1531, como quer o Dr. Mello Mo
raes, baseado no «Catalogo Geneologico de Fr. Jaboatão»,
escripto a duzentos e tantos annos depois.

Alem destas convem citar as de culto não catholico:

A Capclla Baplisla da Capilal- fundada por missiona'
rios dos Estados-Unidos 'do Norte e sustentada pelos ba·
ptistas do sul dos Estados-Unidos. Foi OI'ganisada em
1882 com cinco membros, os quaes tem proclamado
o evangelho e baptisado por immersão homens e mu
lheres que de sua livre vontade se lhes congregam.

Estes missionarios tem visitado o interior do Estado
e arrebanhado crentes, como na villa do Conde, Jaco
bina, Queimadas, Alagoinhas, Valença, etc.

Tem-se vendido cerca de 5.000 bíblias, testamentos e
evangelhos por anno, sem contar os livros religiosos.

O numero existente hoje de membros é de 281, os
quaes possuem uma casa propria para seus cultos
á rua do Collegio n. 32, e uma lypographia, onde se
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publica a Verdade, gazela mensal, lecções da escola
dominical e tralados.

A Bahia British Chllrch-silunda na praça Duque de
Cnxiils (antigo Campo-Grande), e"Tl edincio prop' io de
nrchileclura singel"; é suslentada pela colonia ingleza
ajurlatla pelo governo de S. i\I. BJitnnic:l.

O culto que professa-se nesta capella é o protestante.

A E.qreja Presbylerian(/ -orgrll1isada definitivamente
nesta capital em 21 de Abril de 1S72, tem até o presrll:e
recebido elU sua cOlDlUunhão o Dumero de 93 adL1110s
e haptisaclo 78 filhos meuores de crentes.

Um segundo ministro desta religião, fundou em 1875
na cidnde da Cachoeira outra egrrja na qual já tem
proressado 47 arlullo., e bapLis~ranl·se 23 menores.

Em 28 de Dezembro de 187'1 ol-ganisou-se uma ter·
ceira egreja no Estado de Sergipe li ue tem hamaclo á
seu seio 118 adullos, e 79 lU(lnores pelo l.lJplismo. Alem
das egrrjas organisadas existem congregações filiadas a
estas cm diversos lagares dJ inlerior do Estado. '

Os seus O1inistl-os além de trabalhar no minislerio da
palavra pregando em publico e de cas:! em 'casa têm di·
rigido os trabalhos de colportores d IS s lci::ldades bibli
cas de Nova·York e de Londres.

Collaboram nos periodic IS pubJj ',d IS pela Egreju
Presbyteriuna do Brazil e outl-OS joroaes, divulgando
dcsla m1neira o evangelh.o em todo~ os Eslados.

MONUMENTOS

J\iIOnll/llellto Riacllllelo -A pedra fu 'l.[.lmental daste mo
Ilumeuto foi lançada em 29 de Março de 1872, e inau
gurallo solemoemenle em 23 de Novembro de 187-1.

Dt'slina-se a perpetuar os inolvid:lvei e gloriosos
feitos das armas brazileiras Das brilhantes viclorias al
cançadas pelo exercito e pela armada na guerra contra
a republica do Paraguay.
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Mede este monumento, em seu todo, 23 111.0 ele al
tura; sendo o 'pedestal e tambe.m a. b:lsC que com a
competente escadaria abrange uma arca de .J. IIO·!.O de
fioa pedra franceza, polida, e cercl:ldo por espaço~<1s

grades de ferro, onde se prendem em elegantes co
lumnatas correntes do mesmo melaI.

A columna é de bronze, de estylo corynthio, encima
da por um capitel dourado, donde saem 8 volutas,
tambem douradas, e sustenta uma esphera, sobre a
"qual, em altitude de voar, vê-se o anjo d.1 Victoria tendo
CIU ullla das lDãos nma palma e na outra nma corôa de
louros, douradas; tudo de bronze.

Do c~pitel para baixo estão gravados em leltras dou
radas os nomes dos lagares onde se feriram os mais
importantes combates, e pela ordem seguinte:

Lado do mar:
MDCCCLXXlI

Riuchllelo, Yalahy, Uruguayana, Paraná, Eslero, B('I

laco, Curuzú, CorumlJá, Pilw', Tagy, Tuyucué, Timbó,
Assuncion.

00 terço ~a columna desce Ulll largo annel susten
tando 4 capellas de ouro, e abaixo lê-se a seguinte in·
scripção:

Aos uolunlarios d.a Palria. E.-cercila e 'Armada Imperial
pelas uiclorias alcançadas no Paraguag.

Lado de terra:
Limas de Rojas, r:lwco, HumaUlá, Teblcuary, Anguslura,

Lamas Valenlinas, Ylororó, Piksyry, Vil/ela Ascura,
Perebuy Car.tgualay, Aqllidabam.

A base da colulDna compõe-se de 2 anDeis, donde
pendem 4 grandes festões e egual numero de capa
cetes, sen.lo um em cada angulo, tudo de bronze.

No pedestal, do lado do mar, ha um grande meda
lhão do mesmo metal e no qual estão esculpidas as
armas do exlincto imperio. Do lado de terra, tambem
em outro medalhão, vc-se as armas da Camara Muni·
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cipal, que é uma pomba a voar, tendo no bico um ra
minho d'oliveira e ao redor da mesma o seguinte versi
culo biblico: Sic illa ad arcam reversa est.

Do lado elo Sul:
No reinado de D. Pedro II Imperador Consliüzcional

e Defensor Perpetuo do Brcól, sendo Arcebispo da Bahia
Prima::: do Bra:::il o Conde de S. Salvador e Presidente da
Provincia o Dezembargador João Antonio de Araujo
Freitas HelU'iques /10 alUlO

MDCCCLXXII
Do lado do Norte:
Mandado erigir pelo corpo commercwl desta praça re

presentado pela sua Directoria em
i\lDCCCLXXH

Mais ab:lÍxo vê-se a seguinte dedicatoria:

O/Ierecido ao /Jovo Bra:ileiro

Este monumento foi levantado pela junta directora
da Associação Commercial da capiLal com aux.ilio do
seu commercio e do da cidade de Cachoeira, sendo
completado o seu custo, pelo cofre da Associaçoo Com
mercial com a quantia de 38:5t2p320, que prefaz a de
55:D48,B920 valor de torlo o monumento e mais des
pezas.

Estú collocado no centro do espaçoso jardim Hia
buelo, pertencente ao erlificio da Associação Com mer

cial, que se acha a leste do mesmo.
Monumenlo á memoria do DI'. Palersoll - Este monu

mento erecto no largo da Graça, freguezia da Victoria,
fi memoria do cal'idoso e inolvida,'el Dr. John Liger
twood Palerson, medico inglez, que residiu e praticou
na Bania por cerca de 40 anuas (1842-1883) foi reali.
sado por meio de uma subscripcão puhlica promovida
pelos arnigos, collegas e c1ieu!l's do Dr. Paterson que
inauguraram-n'o solemnernenle no dia 13 de Dezembro
de 1886.

O lllLIlUlllcnlo é ledo de gruniLo da Escossia, palria



do Dr. P..ttersoD; o pedestal é quadrangular, c representa
UUla fonte co~ torneiras de bronze e bacia de pedra
de cada lado, sobre este p~destal erguem-se, nos an
gull'>, quatro pihres, que sustentam uma abobada, e
por fUl'a destes, qUltro elegantf's columnas de granito
polido. Remata a constr'ucção, que é de pequena altura,
uma cllpula pyramidal aberta dos quatro lados, tendo
na sua base quatro medalhões circulares.

.No centro cio pedestal e por baixo da abobada está o
busto do Dr. Palerson, era marll10re de Carrara, com o
rosto vollado ao Poente.

Nos espaços quadrangulares entre o remate dos pi
lares e colurnnas e a !>:)<;e dl cuplll:l e,tá J ao; se' tintes
inscripções em maiusculo:

Do lado do Poente:
As a leslimony o} fi'iellltship, esleem anel gralilude - llris

monllmenl cuas eree/ed b!l llre pllblic lo llre memory oI
Dr. Jolrn Ligerlcuood PIIlerson-in llris si/e culrich CU(/S

granled by lhe Illllnicipol Council DJ lhe cily of Bahio lhe
Presidenl being nr. ,-luguslo Ferreira França, and lhe
-Prl'sident ur Ilre ProlJince Councillor Pedro Lui: PU'eira
de SOIl:::a.

Do lado do Nascenle:
A' memoria do Dr. John Ligerlcuood Palerson-cm Ir.ç

leml/lllro de amismle,eslima e yralidâo foi esle lllOllllmelLlu
erigido pelo publico neste tJgur -concedido pela Ca/llam
Municipal da Cidade da Bahia sencio sell presidente o
nr.•4aYllsto Ferreira Frallça,-e da Provincia o CUll.~e

lhe iro Pedro LlIi:: Pcrc!m ele Suuza.

Nos quatro meti I!hõ~s eS':1o, respectivamentc, as se-
guinles inscripções:

POCI1LI':

Alias -salvus-feeit.

Nnsc.111c:
I'i.ril-propler-alios.



Sul:

Nasceu-H de Selembro-1820.
Norte:
~Iorrell-9 d~ De:::embro-1882.
Nos Ires lados do LU'HlUnH'nto, fóra do gradil, Nade,

Sul e Nascente eslão tres :l1'Vores (lamarindeiros).
A snbseripção popular para a construcçào da me

moria produziu a SOIllt11a de 11:1-!7sli870.

Monllmento fi memoria do cOlide de Pereira Marinilo.
Este monumento. todo de marll10re estú levantado em
frente ao edificio do oovo hospilal Santa Izabrl, ao
largo dt:: Nazarelh.

Representa ('!le a cariuacl' pelo vulLo do veoerando
conde fallecido, tendo na buse um grupo symbolisado
por duas creanças expostas, as quaes em sigoal de ho·
menagem e gratidão oUerecem-lhe Oores, tendo o refe
rido conde na mão esquerda a planta rio novo plano

do eGificio.
Tem todo o monumento a allura de 4.'" 75.
Esta estatua r<li mandada levan~ar pela resolução da

Junta de 26 ue Abril de 1887 e tem a seguinte inscri
pção:

lfomenagem á memoria do flenelllfri!o e.'L·-Provedor
Conde de Pereira Marinho.

Resolllçào de '26 c/e Abril c/e 188i, em reconhecimento
aos relevalltcs scruiçns prrslados fi Casa da Santa Mise
ricordia.

Foi inaugurado em 30 de Julho de 1893 dia em que o
fui tambem o novo ho' pilaI.

Memoria ao desembarfJue da Família Real Por!uglle:::a.
-Existe tambem no !Jello e "aslo Passeio Publico uma
Jlyramirle de fino nwrmore port:::guez ioaugurada em 23
de .I::lIíeiro d(' IRI.), em m nl'11"ia do desembarque da
r,llllilia Real Portugueza nesta cid:H'le cm 22 de Janeiro de
lKU8. (Igo:lcio Accioli.)

Este lUonumeolo foi Ievautado 00 governo do 8" conde



dos Arcos, á custa da Camara, a sistindo a inauguração
um brilhantissimo concurso de todas as classes e a tropa
da guarnição relUlÍda em grande parada.

Monumento ao DOlZS de Julho.-Para commemoraçào
da inolvidavel dala da nossa independencia politica
está se mont:JJ1do na pl'aça Duque de Caxias, antigo
Campo-Grande, um magestoso e importante monumento
de marmore branco de Carrara e bronze, todo con
struido na ILalia.

O monumento compõe-se de uma columna de bronze
e soberbo pedestal de marmore branco de Carrara, es
tylo corynthio, cuja a1Lura mede 25. 1110, e de lima esca
daria tambem do mesmo marmore de 110. "'25 de baze
ou 10. 11I50 de lado tendo cada degráo a allura de 0.'"30.
Encimando a COIUIl1Da que é estriada, e cuja allura total
comprehende 12."'0, está lIm rico cllpilel formado de
festões de carvalho e louro ~ outros ornatos allegoricos,
tudo de bronze doura ia, dOI de surge um pedestal pe·
queno no qual vê-se a esLatua de um iudio de 411I0 de altura,
armado de arco e flecha, symbolisanrlo o Brazil, e na alti
tude de desFerir tremendo golpe sobre um::. serpente, gllu
<lida ao governo da metropole, a qual procura esmagar
debaixo dos pés. Seguem-se tres elegantes anneis em alto
relevo até encontrar o primeiro terço que se compõe
de festões de carvalho e louros dourados suspensos em
botões metalicos. O segu ndo terço é liso, com espa os
ou Fachas com inscrilJçÕes gravadas e douradas.

Nos quatro escudos do capitel veem·se as seguintes
inscripções das batalhas campaes:

Cabrito-8 de Novembro ele 1821 = Funil-29 de Julho
de 1822=Pirajá-8 de Novembro de 1822=Ellgenho da
Conceição -29 de Dezembro de 1822.

Nos c1ezeseis espa~'os ou fncha' da colul11na e no cen·
tro das respectivas capellas de louro, que são quatro,
e nas oilo faces (octogonal) do u1Limo terço lêem-se
as seguintes inscripções na ordem indicada:



Espaços ou rachas: Brigadeiro Mauuel Pedro=l1encral
Pedro Labalul=Tenenle-Coronel Souza úma=Coronel
Lima e Silva=.lfajor Silva Cuslro=Cornela Lu;: Lopes.

Capella correspondenle: Entrada das lropas liberla
doras- 9 de Julho de 1823.

E paços ou rachas: Tenente 'João das Bollas=Tcnente
Jusé Pinheiro de Lemos=Tenenle Jaco:ne DJrea=Te
nenle Silva Lisboa=Capilão Cypriano Siqueira.

Capella correspondenle: Balalha naval conlra a es
quadra portugue:a-1f de Maio de 1823.

Espaços ou l"acbas: Borges de Barros=LillO Coulinho
=Cypriano Barala=Gomes Ferrão=Pedro Bandeira=
Monlesuma.

Capella correspondenle: Reunião das cortes -26 de
Agoslo de 1826.

Espaços ou rachas: Visconde de Pirajá=Carlleiro de
Campos=Garcia Pacheco=Rodrigo Hrandão=Freilas Bar
bosa=Pcreira Rebouças.

Capella correspondenle: Organisaçâo da Junla da Ca
choeu'a-26 de Julho de 1822.

No ultimo lerço deslacam-se dous anneis em alto re
levo baveudo no espaço que medeia entre ambos alguns
enfeiles em forma circular, e, finalmenle a base dn co
lumna tlue é l"ormada de dous oulros anneis em alto
relevo, e um pequeno ped~slal em fúrma quadrangulal
que em dous lados opposlos deixa encostar duas esta
luas represenlando ullla-Calharina Paraguassú-com os
braços ele mulher varouil lendo em uma das mãos uma
arma em posição de úefeza, e na dexlra um escudo
onde se lc=[ndependencia ou Morle=cslalua que tem
os cabellos soltos e cOI'ôa de louros.

A oulra repre enla .a=Bahia=proclamalldo a sua li·
berdade, e eslá collocada do lado opposto' é oulra fi
gura de lUulher de collo ereclo envolvida em uma
band:ira que lraz empullhada.



Ambas estas es~;\lu.ls s~iü tle hru:)z~, fina esculptura e
um trabalho corl ecto.

Nas outras duas faces do pedcs:~1I vê~lll-sc trophévs e
capcllus de louro, tendo de um ladv a inscripç~lo-Sic

illa ad arcam reuersa est-com a pomlJ:.l e o rum) de
olh'eira no bico, divisa 'ou armas da cidade, do ou~ro

as armas da Republica dos Estados-Unidos do Brazil.
Sec;ue-se o grande pedestal de fór1111 quadrang:1Llr,

em Cl1jos quatro angulos vêem-se colul11nas cylindric.ls
e em suas faces escudos com as inscripções segl1illles:

Chegada de CabrfJl a Porlo-Segaro - 22 de Abril de

1500.
Fundaçào da Bahia-6 de Agoslo de 15!f.9.
Proclamaçào da Independencia-7 de Setembro de 1812.
Enlrada do Exercilo Liberlador-2 de Julho de 18'13.

Sobre cstas colllrunas repousam trophéos de a mas
indigenas, todos de bronzc_ Os lados direito c esquerdo
sào dous arlistkos baixo relevos de hronze, mostrando
um uma barca encalhada onde sobem muitos abordanlrs
que ,se compõem de soldados e gente do povo; repre·
senta o heroismo dos Ilapariclnos pela t0111'1da da barca
Luzilania, com a inscripção:

Ilaparica-7 de Janeiro de 1823.

Co outro lado acha-se tambem outr'l barcl na mar
gem de um rio, e. que é invadida por pessoas arma
das de pedras e cacete!" que apoderam-se da mesmo,
tem a segninte inscripção:

Cachoeira de Paraguassú -2 de Junho de 1823.
Os outros dous lados das faces são rlecomdos por

duas magnificas aguias.

A escadaria que tem 1011150 é de marmore branco de
Carram, e compõe-se de 'sete degrúos sobre os qU3es e
ach I o pedestal; nos quatro angulos apparece'L1 d~:.los

de mallUore branco sobre os qLl~es drscançam qlrtro
gigantescos leões de bronze, de mais de 2.110 de ha~e,

eada um, com altura corre!'>pondenle, em cujas ventas



exislem furos para jorrar !lgua. Esles qualro leões estão
dl'il:1tlus e tcm debaixo das p!ll!ls diversas !lllegori!ls.

As duas f<lc(\s principaes do grande pedestal, lêm
eslalu!ls recoslad<ls, de fórlJ)!ls colossaes, represenl!lndo
os dous rios principaes da Bahia-o S. Francisco e o
Paraguassú. O primeiro é um velho de longas barbas,
lendo na dextra um remo cercado de indigenas e
piroga", deixando tambem ver-se a cachoeira de Paulo
AIlLlnso. O segundo descansa a fronle em um leilo de
relva e mergulha os pés no oceano, cercadü lambem
de oul"as allegorias. Nas faces do pedeslal destacam-se
vi~ivelmenle as seguintes inscripções:

-Aos heroes da lndependencia da provincia
A paU'ia agradecida-

-ln perpelum vivere ilIigenlur,
Qui pro paU-ia occiderunl.-

Em frente aos dous rios, escavando a parte média dos
degráos da escadaria, estão duas bacias nma em cada
face, de bello marmore Giosja, para receber as aguas
q ue correm das esta luas de bronze dos rios.

O monumento terà ao redor UIll gradil de ferro Íun
dido bronzeado e elegante, tendo de distancia em
dista ncia pedestaes tambem de ferro fundido com
desenhos allegoricos para sustentar os candelabros, que
silo bonitas eslatl1as gigantescas de ferro fundido sus
pendendo cada urna cinco lanternas venezianas rendi
lhadas.

() e 'paço que separa o gradil da escadaria, que será
complelal11enle fechado e com duas parlas laleraes, led
u111 ladrilho de marmore de core e desenhos dW'e
renle".

A montagem desle sumptuoso monumento "ae hem
adianlada, e a commissão encarregada de levar a efreilo
esle lentamell patriotíco espera inaugural-o em 2 de
Julho do anno proxinlO.
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CIIAFAH'ZES

Alem dos monumentos j<.\ descriplos amam as prin
cipaes praças da capilal elegautes e primorosos chafal"Ízes
como sejam:

Pl'I1ça 15 de Novembro, antigo Terreiro. - O chafariz
que ergue-se no centro desta praça é uma importante
()bra d'arte de fino gosto architectonico. Todo de ferro
fUlldido fingindo bronze, preparado nas furjas de Mme.
Veuye André et Fils, em Cbampagne, chama a aLLençào
de todos que por elle passam. Tem 33 palmos de aUura,
li, candelabms com torneiras para o abasteci mento
d'agua, e gradil de fer:-o em roda.

Por occasião das festas popularcs ü glvriJsa d:lla da
nossa independencia politica, jorra agua desde o ponto
de sua maior altura que é uma mulher de tamanho na
tural figurando a deusa Ceres, até a base que é )'e
presentada por 4 colossaes figuras, recostadas ao tronco
octogoual que sustenta a primeira b:lcia, tendo os no
mes dos principaes rios da Bahia.

Praça Caslro Alves-Representa este chafariz, que é
todo de mUI-more de Carrara, Pedro Alves Cabral des
cobridor do Brazil, em trajes da epocha. Tem 20 palmos
de aUnra e 16 de diametro, com degrúos a roda; é cer
cado de bonito gradil de ferro, com 4 candelabros com
torneiras.

Praça 13 de Maio-Tambem de marmore de Carrara,
com 22 palmos d2 dia metro e 28 de altura, representa
um indio calcando aos pés um1 serpente, conjuncto
allegorico que figurd a l3ahia vencendo o jugo da me
tropole. Está Ilu centro de um bcllo jardim.

Primeiramente, antes de fazer-se o jardim, abastecia
como todos os outros a população, boje adurna u
mesmo, jorrando agua /10:> t1ia~ de fcstn.

Praça da Conceiçào da Praia-Defronte do Il1ngestoso
templo do mesmo nome acima, levanta-se um de rórma



circular com gradil em roda, tendo 4, candelabros pro
porcionaes, e todo de marmore de Carrara.

Sua allura é de 17 palmos com 19 de diametl'O.
Praça CUIIIlc dos ..lrcos-Oe ferro fundi(lo COIU tanque

de Illarmore, circnladu de dons degráos da mesma
pcd ra.

E' de bonito e/reito e tambem de bO'n gos o arlistico.
Esteve na entrada da exrosição de Londres, em 1851, e
tem 21 palmos de a\Lura fóra dos degrúos. E' cercado de
gradil e tem 4 candebbros com torneiras. Está no centro
da praç-a, que é cercada de bellas aryorcs.

LnrrJu do Pilar-De lerro runJido, fingindo bronze,
sobre degráos de marrnore, com 13 palmos de a\Lura.
4 torneira'> e 2 candelabros.

Simples, porém de bom gosto. E' uma creança susten
tando sobre a cabeça uma concha, que derrama agua
pelas suas sinuosidades.

Alem destes 11a muiLos outros mais singelos de ferro
fundido bronzeado, regnlando de 13 a 20 palmos de
a\Lura, representando caneleJ 1hros fontes e outras alle
gorias.

Hospitaes, Enfermarias, Casa de Saude, Asylos
e Cemiterios

1l0SPITAES

A Ca pi tal da l3ahia possúe os seguintes ho:>pilaes:
1." o de Sall/a [:;abel, 2. o o dos La:;aros, 3. 0 o Por/llglle:;.

1.") Ilospi/al Sall/a [:;nbel-De uma carta de 3 de Abril
de 1535 a El-rey escripta por D. Duarte da Costa sabemos
qne havia já então na Bahia um .Hospital de Nossa Se
nhora d:1'> Candeias desta cidade», que muitos serviços
prestou a população della. Se este hospital era o da Mi
sericordia, não nos diz a dila carta. A verificar-se a
al'lirmaLiva, seria entã) a prova da existencia da irman
duue jú JleSSe tempo. As l'loLicias, porém, existentes em
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Seu archivo não parecem qnel'er affirmar essa hypo·
these, pois o primeiro que ella construiu quando euia·
cou sua primeira cnpella, siLllHla contigll'l tIs faces me·
ridioaal c occiuental deste c do consistorio, constante
de algullla; salcLls c cubiculos. era cllamado lJospilal de
S. Christovão, c achava· se cm condições taes que n'uma
representação de 1816 da mesa a EI.rey, dizia-se que
elle fõra iluado ha m is de 2:>0 annos na crista da
montanha fronteira á bahia que serve de ancoradouro á
cidade, e que suas enfermarias, dispensa, cozinha e mais
arranjr)s eram como subterraneos expostos uma parte do
anno aos grandes ardores do sol e outra ás ventanias
e humidades por forma que os que alli procuravam re·
medio a suas molestias, encontravam o augmento c}pllas,
sendo alem disto, o seu espaço tão diminuto que mal
podia aceommodar metade dos enfermos que então
tinha, sendo finalmente, apropriado ás pequenas neces
sidades da população do remoto tempo de sua fundação.

Por estes motivos já cm 1814 pretenueu-se remover
esse hospital para a cnsa da polvora, ou para o To
roró, dando-se a este ultimo ponto a preferencia e até
cedendo gratuitamente seu proprietario, o capitão João
Francisco da Costa, o terreno necessario.

Alem deste pouto, dous mais lhe foram orrerecidos,
a roça do Padre Sá, perto da Saúde, e o G:abriel. Mas
até a guerra da Indepeudencia nada ficou decidido por
falta de capitaes.

Passada esta epocha, orrereceram 03 poucos frades
cio Carmo, que restavarn, uma partc de seu convento
para alli estabelecer-se o hospital. E-;tanclo nesse COrl·

vento aquartelladu o -t' batalhão de l' lioh:.t, fui preci,;o
rc lucreI' a sua IUuJauça para poder estabelecer-se ()
dilo ll.Jspital; mais isto nii.o se fez e teve então a me,;a
que procur.ar outl'O ponto, lançando suas vistas parn a
Quiuta dos Lazaros, q uc clla pediu por ser pruprio na·
cional, o que lhe não foi concedido.



Desfeito dest'arte l11'lis ('s\e plano, procurou a ir
Jnanrlade um outro ponto para ('stabelccer seu hospital,
e em r1efinitorio de 23 de S('(('lllbr"o de 1/)27 ficou resol
vida a compra d'urua roç'a cm Nazarelh, pertencente a

Antonio Alves de Carvalho, a qual ex cutou-se a 19 de
Maio de 1828 pela quantia de 15:20Il$OOO, emquanto
convieram vendedor e comprador o traspasso da roça
COI11 -1 c'Jsinhas, colIocando-se, a 13 de Junho, a primeira
p~dr:l na qual foi embutida uma medalha de ouro com
uma inscripção allusiva ao facto,

No correr do anno de 1832 extinguiu-se por um de
creto dã regencia o hospital militar, que, desde o tempo
do governo de D, Fernando José de Portugal, tinha
lunccionado no antigo collegio dos Jesuitas.

Ficando assim vagos esses com modos, pediu·os a
lUe~a da Mizericordia para alli inslallar seu hospital até
que finalisasse a obra do que tinha principiado em Na
zarelh. Depois de algumas duvidas, foi-lhe gratuitamente
cedido o dilo edificio, para o qual ella transferiu seus
doentes no dia 2 de Julho de 1833.

Em Nazareth, porém, encetada a nova obra, depois
cie levantado o edificio em grande parte até a alLura
do primeiro pavimento (isto é a frente, pois qlle dos
mais compartimenlos eslavam 3penas principiados os
alicerces.) e depois 'de divers<.\s interrupções, foi eIla
finalmenle abandonada em 17 de Feverciro de 1840 pur

faIla de recursos da Sanla Casa, que alé en:ão tinlla
aIli dispendido a SOllll11a de 88:683~~69 inclnidos os
15:200~OOO da.dos pela roça c as 4 e:lsinh'\s acima men
cionadas. Era então provedor o brig:ldeiro .José de SÚ
lIillencllllrl di ea,oara.

l)rcúr'l'eral11..[ I annos sel11 que nesla que~lào se dl'~SC

11111 só p:\SSO, alé que em ~cssüo de IlH'Za d.l dia ln rk

No\'cmbro de 1881 ['onllll prlo provedor aprescnlados os
pareceres ele Ulll'l cOl111l1iss.lo anledormenle nomeada,
composla de Ill~dicos ,clinicos e cngenh,eiros de nome,
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relativos á construcçào do hospital aS5im como as re
spectivas plantas.

A mesa as approvou c deliberou :lbrir lIm l':'c,~il() de
100 contos de réis cm conta con enle con; UIlJ esl:óe
Iecimento bancaria da praça, garantida por ccm apoJj·
ccs da divid& publica, a juro de 6 n/n, entreganno a di
recção arbitraria da obra ao refcrielo provedor, que
contrac:ou a conslrucçãocom oar hitecto Carlos Croesy.
Emvista rio qne começaram 05 lrabalhos a 25 de Fe
vereiro de 1884, tendo Ioga r a ceremonia do ass~nt:l

menta da cumieira em 8 de Dezembro d!) mesmo an 1 l.

Corriam as obras com lal celeridade e satisfação que
já cm sessão de 19 de Maio de 18 6 exlernava a meia a
esperança e desejo de que fosse o hospilal inaugurado
a.26 de Abril de 1888, nomeando então uma commissiio
de irmãos para com mais vigor levar a efleilo esse peno
samenlo. :\Ias estava escripto que dirficuldades e não
p revistos aconteci me ntos viessrm lornar irrralisa \"c1
tal desejo.

Emquanlo, porém, is'o não se dava continuavam a
funccionar no antigo convento dos Jesuitas as enferma·
rias,Ique alLi tivera a irmandade, prestando seus bons ser
viços, nem só á humanidade solfredora, como à sciencia
medica, que tinha tambem alli suas clinicas, onde apprcn
dem os estudantes da Faculdade de Medicina ..

A 15 de JLllho de 1893 conseguiu a irmandade mudar
lodos os doenles do antigo hospital do Terreiro, para o
novo ediucio que solel11nemenle foi inaugurado a 30 elo
mesmo lllez com o nome de Hospital Sall/a l:((vel, ~endo

provedor o commendador 1anuel de Souza Campos.

Siluado ao largo de azareth, um dos melhores
pontos da cidade, mede o ediOcio 1\:)6.'":.1 de frente e
281.'"0 de fundo. O corpo principal telll de I"n'lIle

711."'80 e de allura, do passeio u cornija, 13."'2!, nas ('an's
Iateraes, da frenle ao fundo, 2D.'"65.

,
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No centro da fachnda ha um arco aba Lido que mede
13. 111 75 de largura e 4. 11150 de allura.

Neste arco apoiam·se lateralmente duas eleganLissimas
escadas externas que dão accesso para o andar nobre.
Tanto as escadils como as balaustradas são de opLimo
ll1armore de Lisboa. Sobre o respaldo do arco assenta
um vesLibulo coberto e sustentado por qnatro formo
sas columnas c rinthias, que medem G.Il1!)~ rle alLura,
com capiLeis e base da mesma cantaria. No meio deste
vestibulo está uma grande porta, lenrlo uma outra de
cada lado que diio enlradas para a c:\pella que se acha
no centro do andar nobre. o alto da porta centr~l cuja
alLura é de 4. 11193 para 2. 109 de largura, sobre uma
lapida de cantaria de 3.1112a cOll1l11emoraLiva da conli
nuação das novas obras, adorn:'lda de restões de Oores,
Ic-se a seguinle inscripção-Aos 25 dias do mez de Feve·
reiro de 1884, no reina rio de S. M. I. o Sr. D. Pedro II,
sendo Provedor da Irmandade da Sanla Casa da Mi:eri·
cordia oExm. Sr. Conde de Pereira ~hrinho, foi collocada
esla lapida para COl1ll11emorar a continuação, sobre novo

plano da.~ obras desle eriificio inlerrompidas desde 184·0.-

No centro dn edificio ha um importante zimborio cir·
culldo internamente d'uma balaustrada de potumuj ú

<'nvernisada.

O panorama que se aprecia de qualquer dos lados do
terraço que o circula, que é fechado por pilares de al
v<,naria com gradil de ferro, é arlmiravel e digno de ser

visto.

lTa ainda seis pavilhões onde estão collocadas as en
fermarias, cOOllUunicando-se estes com o corpo prin
cipal <.lo e<.lificio e com a cozinha por meio de passadiços
ou varandas. As latrinas e os banheiros optimamente
collocados por füra das enfermarias, tem commodos
rtpropriados.

A esquer<.la <.lo edificio está collocado o JeposiLo
d'agua. A agua é nativa e extrahida de um poço, qUt:



tem a capacidade de 5q.1Il3J, 10. 1110 de profundidade sobre
5."'0 de largura, sendo rlla p'ltavel c de muito boa
qualidade, podendo prestar para fornecimento do hos
pilaI cerca de 10.0:),) barris cJiarialllente. Alem desse
P IÇO, abastece-se tal1lbe:n () hospital d'agua encanada

pela companhia A unia elo Qurilllado. Tem uma boa
lavanderia e todos os uutros cOl1llllodos necessarios ao
movimento de um grauJe hospital, alem das accommo
dações confortaveis para as irmás de caridade encar
regadas do seniço interno, medicas, pharmacia, enfer·
meiros e mais C'mpregados.

E' de 34.'"0 de larglll'" a frente do edificio, que é
fechadu pur um soherbu gl adi! com 91."'80 de extensão
com tres imIJortantes portões de ferro encimados pelo
emblema da Santa Casa. O portão do centro, principal·
Illellle, é um illJIJortanle trabalho arlislico snhido da fa·
brica de fundição <.Ia cidade de Valença.

Os ladus deste terreno são uous bellos jardins, for·
man<.lu ullla praça central, onde se eleva a esta tua do
beneluerito provedor conde de Prreira Marinho. Em
tuuu o cdiflL:io lia muita,; obras de esculptura, feitas
pelo architecto e primeiro dir/ilctur <.Ias obras, Carl)s

Croes)'.

Este imporlante estabelecimcnto de caridade eslú cm
perto de 1:400 coutos de réis, dispcudido' com a sua

constrllcção e preparo.

O movimento do hospital então ainda no Terreiro foi no
anno de 1891 a 92 o seguinte: Doentes apresentados a
consulta na sala elo Banco 2531. Doentes que exisliam
nas enfermarias de medicina e cirurgia 2G3 que reu·
nidos a 3467 entrados durante aqllelle periodu allin
giram a SOl1lllla de 3730. D 'ste!> sahiram curados 280;3,

falleceral1l 5t55 e ficaram cm tratamento 27'2.

Cada veres remetLidos pelas autoridades para o nç-



cl'olerio do hospital 125, sendo de homens 95 e de mlÍ
lheres 3ll. O movimento geral da mortalidaoe e bem
assim o das enfermarias de cirurgia e medicina foi o
seguinte: Geral 19 o/u, enfermaria de cirurgia 8 u/., me
dicina 27°/n. Comparado este resullado com o do anno
unteriol- conclue-se que tanto o movimento geral como
o (l::lrcialfoi inferior, e conseguintemente a mortalidade
foi menor.

Desde a mudança para o novo hospital em 15 de
.Tulho de 1893 a 7 de Agosto do mesmo anno, o movi
mento hospitalar foi o seguinte:

Em -l enfermarias de cirurgia e 2 de medicina, para
homens, 193 doentes; 2 enfermarias de ciruI'gia e 2 de
medicina, mulheres, 80; creanças, 11. A maternidade
te\'e uma doente, e a mortalidade foi de 19 homens e
10 mulheres.

Sua administração interna está a cargo de 1-1 irmãs
de cnridade sob a direcção de uma superiora. O ser,
viço de clinica medica é feito por 5 professores; o de
clinica cirurgica por 2. Ha o serviço policlinico que é
feito na sala do Banco por UIL me iico interno, coadju
vado por um 'ldjunto e 3 estudautes das ctuas ulLimas
series.

2.") O dos Lazaros-foi inaugurado a 27 de Agosto de i7E>7
per D. Rodrigo José de Menezes, especialmente desti
na(\o a recolher, trutar e curar morpheticos de ambos
os sexos, sem dislincção de condição, naturalidade e
religião.

E' dirigido por uma mesa administraliva composta de
quinze cidac!<'ios par nomeação do governo do Estado,
de quatro em quatro annos, sendo nomeado entre elles
por escrulinio secreto o provedor, escrivão e thesou
reiro, devendo cada um dos outros doze na ordem em
que forem designados pelo provedor exercer em cade
mez do auno o cargo de moruomo do hospital.

O patrimonio consiste na quinta respectiva, nos pre
45



dias que neHa exi~tem, moveis e na subvenção de réis
13:00U~)UO') annuacs dos cofres publicas. Divide-sc cm
duas enferlll::lfias: a de S. Christovão, para hOlllell'<, c a
de Sant'Annn, para mulheres, onde só se recebem ata·
cados dc ruorphéa. Tem um mcdico assisten'c dois
enfermeiros e tres serventes. No estabelecimento niio
ha pharmaciaj os medicamentos lhe são fornecidos por
contracto de pharmacia particular. Durante o anno pas·
sado de 1891 recolhe~ apenas 7 doentes, e fallecernm 5.
O edificio, situado na Baix.a das Quintas, mede 60."10, e
divide-se em dois raios, tendo no centro a capella.

T.em presentemente ]6 leitos.

3.°) O Hospital da Real Sociedade Porlllglle:a c/e Benefi
cencia-foi fundado em 16 de Setembro de 1866. E' diri
gido por uma commissão de 12 socios elcitos em assern
bléa geral, os quaes de seu seio nomeiam o presidente,
secretario. e thesoureiro. Seu patrimonio em 30 de Se
tembro de 1891 era de 417:568~743, entraudo nestn sOlllma
o valor do edificio 190:117~486, moveis, alfaias e ulcn
silios no valor de 16:944,i917.

Da rcstante somma de 210:505~540 é que provém o

rendimento annual com que é o hospital sustentado.

Divide-se em 3 enfermarias, S. José, Santo Antonio
e Santa Izabel, e 6 quartos reservados.

Os sacias desvalidos são recebidos e tratados gratuita
mente e os que, eslando em boas circumstancias, dese
jarem ser tratados no hospital da Sociedade como pen
sionistas de L" ou 2." classe, pagam 511000 por dia os dc
]." e 3"i000 os de 2.'.

Além dos sacias são tratados Outl'OS partuguezes in
tciramente desvalidos que o requererem. Não s.io
admillidos no hospital socios soffrendu lllo1cst'us eont:l
giosas.

o hospital é dirigido por um medico que, desejal1llo,
podefÚ chamar a conferencia qualquer dos dez c1iniclls



que para este serviço se olfereceram á Socied:lde, sem
indemnisação alguma para os indigentes.

O pessoal do hospital compõe se de um administrador,
um enfermeiro, um cosinheiro, um jardineiro e dois
creados.

Não possúc pharmacia, sendo as receilas preparadas
em pharmacia particular. Durante o anno de 1891 foi
visiludo por cincoenta e um doentes, não se dando caso
a19n m de morte. As tres enfermarias contém 16 leilos
e as Illolestias mais frequentes na clinicll. hospitalar são
a syphilis e febres.

Este hospital acha-se coIlocado no alto do Bomfim, no
centro d'uma chacara do possessorio da Sociedade. Tem
o edificio 25."10 de frente, 20.1ll50 de largura e 17. '110 de al
tura, de architecturn elegante, com urn jardim na frenle.
O primeiro pavimento contém a capeIla, dirigida por um
capellão contractado que alli diz missa aos domingos e
dias santificados. Neste me mo pavimento ha mais a sala
dos vi itantes dispensa, latrinas e cosinha ao lado do
edificio.

;\lo segu ndo andar estão o sal.io nobre, como uma
gal~ria de retrato de seus bemfeitores, as enfermarias
de Sa,nto Antonio e Santa lzabcl, os 6 quartos reser
"atlos, gabinete de leitura, banheiros e latrinas, exis
tindo fóra do edillcio quatro quartos para empregados.

Alem dos hospilacs da apitaI ha mais os seguintes
n'IS principaes cidades todos pertencentes as irmanda
des de Mizericordia, congeneres :l da capital:

.lJllragogipe-O hospital contem 1 enfermarias onde
recebe doentes gratuitamente ou mediante pensões.
O serviço é feito por 1 llledico 2 enfermeiros e 1

creado. ,'o ultimo anno recebeu em tratamento 52
doentes, do::. qU<1es r lIeceram l·L

Estú edificado fúra da decil1la urbana, ao pé de
um grande outeiro, no logar denominado Monte, juntu
a n·ma capeIla do mesmo nomc, a qual pertence ao
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mesmo. Suas dimensões são: 30. '110 de frente sobre
16."5 de fundo. Conta 16 leilos. A molestia mais fre
quente é a syphilis.

Nazal'elh-O hospital da cidade de Nazareth foi fundado
em 10 de Fevereiro de 1831, mantem 4 enfermarias e
dispõe de 4 quartos para pensionistas. O serviço clinico
é feilo por 2 medicas sob euj.a direcção !la 2 enfermeiros,
1 enfermeira e 7 creados. Tem phaI'macia sob a direcção
de um medico e de um pratico.

Durante o anno de 1891 recolheu e tratou 20-1 doentes,
dos quaes falleceram 48.

O edificio acha-se no lagar denomi uado Sec(), que é
o melhOl' da cidade, debaixo do ponlo de visla hygie
nico, em forma li, e tem 51. 1110 de fI enle c -1lJ." IU de
fundo.

Tem 48 leitos. As moles lias mas frequenles são o i m
paludismo e a syphilis.

Cachoeira-Este hospital o mais antigo do interior, tem
espaçosas enfermarias, servidas de agua abundante, on
de recolheu no anno de 18!H, 390 doentes, dos quaes fal
leceram 89, sahiram curados 268 e passaram para o
anno seguinte 33. O serviço clinico é feilo por 1 me
di.co, auxiliado por 3 enfermeiras e 2 serventes. O es
tabelecimento possne pharmacia dirigida por um pro
fissional, e uma bonita capella. As moles lias mais fre.
quentes são a enterite, a tuberculose pulmonar e a
dysenteria.

Alem destes ha mais os das irmandades das Casas
de i\1izerieordia de: Valença, Santo Amaro, Belmonle,
Oliveira dos Campinhos, Joazeiro, Amargosa Cidade da
Barra e Feira de Sant'Anna.

ENFEJ1MARIAS

Além dos !lospilaes, 11a na ca pilaI mais as seguinles
enfermadas:

A de Vario/asas-foi instal1ada a 30 de Setembro de
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1885, na fortaleza do Barbalho, pelo governo provincial,
sob a direcçào d~ Inspectoria de Hygiene. E' especial
lllcnte destinada para o tratamento de variulosos.

Tcm ella duas secçõcs para os dois sexos, havendo,
além destas, celulas especiaes para prezas. Alli são re
cebidos indigentes sustentados pelos cofres do Estado,
militares e pensionistas. O serviço clinico é feiLo por um
medico, que serve de encarregado, ajudado por um
enfennelro-rnór, um enfermeiro, uma enfermeir:J. e dois
serventes. ão ha pharOlacia no estabelecimento, sendo
os medicamentos fornecidos por contracto com pharma
cias particulares. No anno de 18~t foram alli recolhidos
l·Hl doentes, dos quaes fallcceraw -O. A enfermaria tem
118 leitus.

A de lleribericos-Esta enrcrmaria, collocada na forta
leza de S. Lourenço, na i111a c cidade de ltaparica, recebe
militares alTectados de beriberi e de outras molesLias in
tucorrenles. Está ao cargu tlu Dr. Augusto Flavio GOllles
Villaça, director da Casa tle Saude na mesma cidade,
4.uc tem contracto lavrado cum u miuisterio da guerra
para esse erviço. Esta enfermaria conserva-se SClllpre
em estado de aceio e esta montada em cundições hygie
nicas regulares.

CA A DE SAUOE

Ha na ilha de Itaparica uma casa de saude parti
cular, fundada em 18 de Janeiru tle 188J, a cargu do
Dr. Augusto Flavio Gomcs Villaça, cl11 4.ue são recebi
dos doente de beriberi, operandos, e couvalescentcs
de moles tias nào contagiosas CID II uartos e por classes.

O serviço clínicu é feito pelo director e algulls me
dicos consulLantes, que sào chamados 4.LHlllllo ha ne·
cessidades. O estabelecimcnto lem trcs cnft:rllleil u:> c
4.uatro criados, uma alll!Julancia a cargo do medico
residente. No anno dc 1891 teve' em tratamento 60
doenles de febres paln:>tres !,1 beriberi e çonvale!j-
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ccntes de diversas molcsLias. Dcstes fallcceu apcnas um
de molesLia de Bright, que chegou em agonia.

Esta casa de saude acha-sc siLuada no pocntc da ci
dade proxima do mar e C111 um edificio de grandes
dimcnsões com proporções para 30 docutes cm apo
scntos amplos e arrjados. Tem muitos leitos.

ASYLOS

S. Jolio de Deus-Ha, ia muiLo tempo quc a irmandade
da Mizericordb pensava na creação de um asylo para
alienados

O tratamento que Linham esses infelizes, ou encerra
dos em subterraneos humidos e insalubres do hospital
da Santa Casa I onde apenas penetrayam o ar e a luz, ou
fechados nas prisões da Casa de Correição, ou, final
mente, 'abandonados pela rua, olferecendo o mais triste
esprctaculo, tudo isto compungia e trazia ao pensa
menta da irmandaúe a idéa da crcaçào de um as)'lo.

Entretanto nào coubc a eUa a iniciativa. Foi a Assem·
bica Pl'ovincial quem deu o primeiro passo nesta di
recção. Com a lei n. 9S0 de 27 de Maio de 186-1, docu
mento dos mais honrosos para eUa, autorisou o govcrno
a despender a quanLia neccssaria para a creação de um
asylo de alienados, entendendo-se, se julgasse convc
niente, com a Santa Casa p&ra csse fim.

Temcndo que csta dccisão flcasse em esquccimento,
decretou mais, na i;esolllçii.o n. 1001 dc 28 de Outubro
dc 1867 que para o disposto no S SI! do Arl. 3° da lei
n. 9S0 de 27 dc Maio dc 186-1, flzesse o governo acquisi
~'ão do siLio e casa conligua ao Asylo da Misedcordia
do Campo da Polvora, de propriedade do commelldador
Francisco Ezequiel Meira, ou outra egualmente convc
niente dc accordo com a administração da Santa Cas;).

ConLilluanrlo, apczar do caracter positivo dcsta sc
gunda resolução, a inclifTerença do governo, outra reso
lução de n. 1089 dc 18 de Julilo de 1862, decrctou quc o
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goyerno comprasse o predio da Boa-Vista par3 nellt
fundar-se o hospital de alienados, ou outro qualquer
estabelecimento de fim hUlllanitar.io podendo despender
ute a l[uanlia de 100:000$000.

Foi então que o presidente da provincia, Antonio
Ladisláo de Figueiredo Bocha, reolisou u compra do
referido predio, e, em omeiu de 18 de Setembro, com
municou a Santa Casa o res'lJução em que estava de
entregar-Ih'o para nelle se fundar o asylo. Tinham de
corrido, pois, cinco annos.

Por motivos de desintelligencia entre o governo e a
Santa Casa, decorreram mais dous aonos, antes qne esta
podesse tomar a si a tarefa, mandando em 1872 dar
principio as obras mais importantes e urgentes, por
forma qne a 24 de Junho d~ 18U poude ser o asylo
inaugurado, sendo provedor da Santa Casa o conselheiro
Manuel Pinto de Sousa Oantas. ".

Nessa occasião foram recolhidos ao asylo 42 olienaJos.
subindo este numero a 107 logo no seguinte anno.

A sua administração corre sob a direcção do 'respe
cti\'O mordomo devidlda entre 1 administrador, 1
sa cerdote (o serviço religioso) e 1 me(li co (o clin i~o).
Segundo o ultimo relatorio do provedor da Santa C,lsa,
subiu no anno proximo p3ssado (1891) a poru1açúo
de asylados ao numero de UI, sah.indo 26 curados,
melhorados e sem mais manifeslação de loucura, f,dle
cendo 23 de paralysia, beriberi, congestão cerebral epi
lepsia; enterocoJiLe e tuberculose, despendendo-se reis
40:341$118, comprehcndidos (j:725~505 do anno anlerior
sobre uma rcceita de 2~:4 0,694), eomprehendcndo-se
5:076~740 que se arrecadaram do exel-cicio :lIlterior
tendo sido seu orçall1ento de 26:5'19pOOO Sua recdtu pro
vem de juro' de apolices. tlnuvcução do governo, pen
sões dc 11arliculares e rendas de terras.

rlsUlo de Mendicidade-Este asylo foi crendo pela lei
n. 891 de 22 d..: Maio de 1862 c localisado na Quinta dos



Lazarb~ pcia lei II. 1.335 de 30 de Junho de 1813 e ahl
inauguradu cm 29 de Julho de 1876; transferido, porém,
em 2\) de Julho de 1887 para o novo edificio especial
mente construido para este fim. Este ediricio, um dos
luais nolaveis da capital, adIa-se na 130a Viagem

Tcm P01' fim recolher, abrigar, e manter os individuos
de 1I111 e outru sexo, residentes na cidade da Bahia, uu
adventícius, que, por invalidez ou por outra causa
alheia a sua vontade, se vejam desamparados, sem abri
go e sem pão, solicitando a caridade publica.

A admiuistração do asylo é confiada a quinze cida
dãos nomcadus de quatro em quatro a1111 os pelo gover
no do Estado. Estes de seu seio escolhem, por escru li·

nio secreto o provedor, o escrivão e o thesoureiro, de
vendo cada um dos doze, na orJem que forem designa
dos pelo provedor, exercer durante um mez de cada
allno, o cargo de mordomo.

O patrimouio do a;ylo consiste no predio em que se
acha estabelecido e outros moveis. Os asylados, em vis
ta do estado de invalidez, em quasi nada. se oc
cupam. O asylo recebe do Estado a subvenção de ré is
42:0UO.,WOO annuaes.

Os doentes são tratados nas enfermarias creadas den
tro do estabelecimento. O asylo tem recolhido desde
sua inauguração a 29 de Julho de 1876 até ~O de Setem
bro de 1R92, 3147 mendigos, dos quaes retiraram-se a
pedido 1209, falleceram 1697, existindo 241, sendo 9,1 hu
lUeGS e 147 mulheres.

tlsylo dos Expostos-Para por cobro ao criminoso
proceder de algumas desnaturadas mães, que expunham
em todos os logarcs da cidade, ainda aos mais illlmun
dos, os fructos prohibidos de suas relações sexuaes,
procurou o conde de Sabugosa, quando governava o
Estado do 13razil, influir no animo dos mesa rios da
Santa Casa para a creação de um asylo de expostos
Com tanta felicidade houve-se o vice-rei que uma re-
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solução da j unt:l ela dita irmanclade, de 14 de Fevereiro
(lc -1726, delilnrou a creação de uma roda, ou no hos
pilai, ou onde a ;nc,a entendesse lU'lis c:>nveniente para
nella depositarem o::. engeilados. Foi ella estabelecida
no hospital, onde os pobres infelizes eram amamenta
dos por aUlas de fóra, concedendo EI-rei para este ser
viço o subsidio annual de 400~OOO pela provisão de 28
de Juoho de 1736,.

Quando o hospi tal foi trausferido para o collegio dos
jesuilas em 1813 passou a roda para o recolhimento, mas
allgmen tando-se o serviço e tornando-se insufficienLes os
já muito acanhados vãos do recolllimento, passou-se a
alojar os engeilados na casa n. 109 ao GravaLá, que
deixara á SanLa Casa o concga João Liuo da Silva, com
quanLo ella não tivesse a neces;ada lal-gueza e aLé se
provasse ser insalubre pelas febres intermitLentes que
apanharam alguns de seus moraderes.

Possuia a confraria de S. \ iceuLe de Paulo um bello
predio silo ao Call1!Jo da Polvora em terreno, que já
tinha pertencido ú ;'IIi 'ericordia quando alli Le\'e o ce
miterio c que a :22 de Novembro de 1852 vendera ao
conselheira Jl)aquim .ros~ Pinheiro de Vasconcellos, que
de SU:l vez o ven,jera a confrada ciLad1. Tinha esse
ediri io sirio quasi Loelo c')nslruido para o collegio de
meninas, que a confraria Linha as enLado estabelecer
sob a direcção das il-mãs ele caridade com a denominação
de Nossa Senhora dos Anjos. Tendo, pois esLe predio de
ser alienado para soluç-ão de pujan Lcs empenhos em que se
achava a confraria a Sanla Casa, depois de enLender-se
com a iirecção da mesma confraria, realisou a 11 de Fe
vereiro de 1831 a compra pela quantia de 66:0)O~OOO e
ahi estabeleceu o A -)'10 elos ExposLos de Nossa Senhora
da Mis ricol'llia, cuja abertura Leve 'Ioga r a 29 de Junho
do 1862.

Tol1o exposto nesle eSlabelecimento recebe o nom c
de Maltos etll prova de reconhecimenLo ao primeiro
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bcmfeitor da Sanla Casa e o de baptismo que trouxe,
ou em falta deste, o do Santo do dia da exposição, ou o
qne o mordomo lhe dér, sendo immediatamente bapti
sado se chegar em perigo de vida.

Para o serviço da amamentação 11a amas internas em
numcro sufficiente, e externas. A amamentação dura
um anno, podendo ser prolongada por ordem do medico.
Acabada esta, recolhem-se os amamentados ao asylo,
t,endo sido anteriormente vaccinados. Alli recebem do
sexto anno de vida 6111 deante instrucção primaria, e
depois aprendem um ameio, ou são entregues ao collc
gio de S. Joaquim. ou á companhia dos aprendizes
marinheiros, logo que tenham a edade da lei. As mcni
nas entram aos 6 annos para as escolas do asylo, donde
sahirão para casar, ou para a companhia de alguma fa
mília capaz, debaixo de contracto, ou para viverem
sobre si, se o quizerem, completada a maiol'idade.

Durante o tempo ent~'e a finalisação da instrucção es
colar e a sahida do asylo, trabalham para si, para a
casa e para os outros estabelecimentos da Misericordia
e por ellas é distribuido o serviço interno do asylo de
accôrdo com as edades e aptidões, Aos 10 annos fazem
sua plimeira communhão. A que se casar leva de dote
400$000 e U111 enxoval

O casamento é feito perante a autoridade civil, e o re
ligioso na capeUa do asylo pele seu capellão, entre
gando-lhe o thesoureiro, findo o acto, o respectivo
dotc á vista de todos os circumstantes, passancl.o o ma
rido e mulher o competente recibo.

Acha-se este estabelecimento sob a direcção do rc
spectivo modormo. O serviço administrativo, dividido
em economico c religioso, está a cargo, o primciro das
irmiís de caridade sob as ordens da irmã su pcl'iora, e
o segundo a de um padre da congregação da Missão de
S. Vicente de Paulo, na qualidade de capellão, haveudo
mais um medico e um dentista.
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A escola do estabelecimento, dirigicia por duas irmãs
proporcional! no anno findo instrucção a 160 alullloos
pohres da visinhança.

O trab~llho, a que esliio sujeitas as expostas, produ
ziu no ollimo aono a quantia de 4:699;;)900 reis, que foram
applicados em compras dc fazendas, para as mesmas,
na forma do costume.

i"lsylo de Nossa Senhora de Loul'des, da cidade da Feira
de Sant'Anna-Este estabelecimento que tcm prestado
grandes serviços a orphandade desamparada foi fundado
por um verdadeiro apostolo da caridadc o padrc Ovidio
Alvares de S. Boaventura, vigario da mesma cidade em
25 de Março de 1879.

Rccebe orphãs desvalidas que ampara e educa. Está
a cargo da Associação de Senhoras de Caridade alli
estabelecida e do vigario o conego Jo~é Joaquirr. de
Brillo que é seu director. O seu patrimonio é de
i6:00u~OOO em dinheiro e do sobrado cm que funcciona
o asylo e uma capella. Em 1892 rccelJeu 5 orphãs.

Dentre os seus innnmeros bem feitores destaca-se o
nome de Joaquim de Mello Sampaio ja fallccido.

Tcm de auxilio 3:000~OOO annualmente do Thesouro
do Estado.

Asylo Filhas de Anna-na cidadc de Cachoeira.
Fundado em 27 de Setembro de 1891, é sel' fim crear

c educar creanças do scxo feminino, orplJãs e desva
lidas. Este asylo está a cargo da sociedade Mães Prote
ctoras. Tcm de patrimonio 7:000J5000. Em 1892 recebe
ram instrucç<io neste estabelecimento 11 creanç<ls.

Recebe de subvenção do cofre do Estado a ([uantia
de 2:000.,)000 annualmente.

CEM1TEHIOS

A cidade da Bahia possue seis cemilerios:
1.. do Campo SlJlltO, 2. 0 da Quinta dos La:al'os, 3. li de

Brotas, 4.0 do Bom Jesus de Massaralldllba, 5." dos
Estrangeiros, c G. o fllgle:.



366

1.°) Cemi/crio do Campo San/o.-Por muilo longo tempo
era coslume geral o enterramento de cadaveres nas
egrejas dento das villas e cidades.

Só foi no anno de 1801 que um~ ordem regia, de 1<1
de Janeiro, á Francisco da Cunha Menezes, tendo em
vista uma representação ácerca dos damnos a que estava
exposta a saúde publica na Bahia e nas cidades po
pulosas dos outros dominios ultramarinos por se en
terrarem cadaveres nas egrejas r1entro dessas cidades,
pelos vapores que exalavam os corpos, etc., trazendo
molestias epidemicas e perigosas, ordenou ao citado
governador que, logo ao receber a dita Carla Regia,
procurasse, de accordo com o arcebispo, fazer con
struir, em lagar afastado da cidade, em terreno que não
fosse humido e fosse lavado dos venlos, particular
mente do N. e de L., um ou mais cemiterios, onde
fossem sepultados os cadaveres de todas as pessoas sem
excepção, devendo os dilas cemilerios ler a sufficiente
exlensão para que não fosse necessaria a abertura das
sepulturas antes de se terem nellas consumido os ca
daveres completamente, sendo, porém, permitLido a
qualquer familia levantar nos ditos cemiterios um car
neiro sem luxo, onde pudessem enterrar os seus falle
cidos, ficando mais prohibida a continuação de iuhn
maçõe!: dentro dos templos, logo que eslíverem con
struidos os cemilerios, nos quaes serão permilLidos a
erecção de um aHar ou capella e a creação de UID ca·
pellão para os officios da missa quotidiana e os funeraes.

Por muito tempo, não chegou a ter execução a citada
ordem, nem ha noticias de que se tivesem construido os
ditos cemiterios. Quando muito é ele crer que o uo ico
efI"eito que ella trouxe foi a construcção de um ccmite
rio que de muito lempo possuia a Santa Casa de ~lise

ricordia no Campo da Paivara, onde, a excepçüo dos
lres desgraçados patriotas, Domingos José Martins, padre
Miguel Jeronymo de Almeida e o Dr. José Luiz de



Mendonça, arcabusadçs - a 12 de: Junho de 1817 por
ordem do conde da Ponte, sú se enterravam os falleci
dos no hospital, os escravos e os justiçados.

Achava·se, eID 1835, este ceUlilerio nas peiores con
dições.

«1< ormando um pequeno quadrilatero, diz, no se u
Tombamento dos bens immoueis da Sanla Casa da Bahia,
o illustrado contador della Antonio Joaquim Damasio,
de 16 braças de frente sobre 24 1/2 de fundo, comple
tamente murado, de sorte que não linha para onde ex
tender-se, com a terra fatigada de tanto e por tanto
tempo, consumir cadaveres, de modo que já muito ma 1
os absorvia; e constrangido de continuo a prestar covas
aos desvividos de uma população que, pela pade dos
enfermos mostrava-se sempre crescente, e, pela dos ca
plivos, quasi estacionaria (porque o trafico de africa
nos, ainda então tolerado, librava a mortalidade), era
o cemiterio do Campo da Paivara um verdadeiro pesa
delo para a Santa Casa e um fóco ameaçador p:lra esl:l
terra vagarosa.))

Conquistando mais adeptos a idéa ade:lntada da in
conveniencia dos enterramentos nas egrejas a Assem
blé:,l., a reqnerimento de José Angusto Pereira de Mattos
& C"., promulgou a resolução de 4 de Junho de 1835.
concedendo-lhes por espaço de 30 annos o privilegio de
estabelecer cemiterios, ao que deram principio prepa
rando em pouco mais de um anno o cemilerio do Campo
Santo, que a 23 de Outubro de 1836 foi benzido pelo
vigario da respectiva freguezia d:\ Violaria.

Trazendo esta empreza não pequeno prejuizo as ir
mandades, confrarias, padres, armadores e mais pessoas
que até então viviam dos enterramentos nas egrejas, é
facil imaginar-se com que máos olhos iam ellas vendo a
construcção do cemilerio e quão gr~nde era a opposição
que lhe faziam, a medida que elle ia-se pondo prompto.

Ameaçados, pois, em seus interesses foram açulando
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o povo ignaro e slipersLicioso a ponto de o precipitarem
em um motim, que Leve logar a 25 de Outubro de 1836
dous dias depois da benção do Campo San Lo.

Nesse dia, depois de Lerem Loda a m:1I1hã sobresn1Lnc1o
a cidade com geraes, repeLidos e prolongados doures de
sinos, apresenLaram-,e diversas irmandades, confrarias
e ordens Lerceiras no palacio do governo, revesLidas de
opas e precedidas de cruzes alçadas, a exigir a sus
pensão da lei do cemiLerio .

. O caracLer pusilanime do presidenLe cedeu deanLe
dessa demonstração, e fêl-o prometLer a desejada sus
pensão com a convocação extraordinaria da assembléa.
Animados, pois, com esLa fraqueza levaram seu arrojo
a ponto de arrasLarem o povo a desLruir o Campo SanLo,
ao que acto continuo passou a massa popular, por forma
que as 4 horas da tarde achava-se o cemiterio inteira
mente desbaraLado.

Em virLude disto reclamou a sociedade indemnisação
e a lei de 2 de Maio de 1837, revogando a de 4 de Junho
de 1835, mandou adquirir o predio e seus accessorios,
c a de 12 de Abril de 1839, approvando o conLracLo de;
indemnisação entre o governo e a sociedade, mandou
ceder o cemilerio á Misericordia ou a qualquer con
fraria que o quizesse.

Dcpois das necessarias negociações, chegou-se a um
accôrdo enLre o governo e a Santa Casa, cedendo-lhe
aquelle o citado cemiterio pela quantia de ~O conLos,
obrigando-se a Santa Casa a rcmover para o novo ce
mi teria os restos morLaes que exisLissem no anLigo do
Campo da Polvora e a demolil-o como negocio de uLili
dade a saude publica.

No seguinte anno de 1841 principiaram, pois, os Lra
balhos do uovo cemiterio e só do 1.0 de Maio de 1844el11
deante é quc começaram nelle os enLerramentos dos es
cravos, de outras pessoas, não porquc o anLigo espi
rito ainda não Linha querido capiLular. Viu-se, porérn,
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aOnal, obrigado a fazel·o quando a medonha epidemia
do cholera 1l10rbus em 1855 veio definilivamente aca
bar com esse lamentavel abuso, inaugurando a epocha
da exclusiva inhumação cemiterial.

O cemilerio hoje occupa uma area de uns 100.m~.0,

dividida em diversos quadros, alguns dos quaes são des
tinados para o levantamento de mausoléos e carneiros
e outros para covas. Alem destas formas de enterra
mento ha mais a das valIas nos tempos de epidemias.
O numero de carneiros é de 1035, sendo 795 communs,
132 especiaes de marmore para jazigo perpetuo dos
irmãos, mulheres e filhos e 108 pertencentes a irmandade
do SanLissimo Sacramento de S. Pedro, alem de 2400
covas. O numero de mausoléos, alguns de soberba con·
strncção attinge a 155.

A primiliva capella de archilectura e dimensões in
convenientes foi substituida pela que hoje existe, bella
e bem constru ida, em virtude de uma resolução da
mesa de 1869·70. Foi a construcção incumbida ao archi
tecto Carlos Croesy, que deu principio a 15 de Novem
bro de 1870, e depois continuada, quando este, a 16 de
Dezembro de 1871 pedin demissão, pelo contramestre
da Casa, Antonio Marques da Rocha, sob a direcção imo
mediata do engenheiro Dr. Alexandre Freire Maia Bit·
tencourt. Depois de diversas interrupções, finalisaram-se
as obras a 7 de Jnnho de 1874 pelo citado Croesy, que
em 1873 Linha voltado a tomai' conta dellas. E' ornada
de G grandes anjos e 76 estatuas. O marmore ahi se 'c
em profusão predominando as belIezas do estylo gothico.

1\ imagem da Pirdade, orago da capella é obra do
I11r51110 Crorsy, assim como o altar-mór, a ornamentaçã ,
pintura e os 8 quadros da claraboia. Nesta capella e em
d i versas galerias ha 615 depositas de ossos, denomina
dos cavas, que são perpetuas, sendo 9 de la ordem, 5 de
2., 312 de 3' e na galeria 288, alem de um deposito



COIUI1lUIU derrominado sumidouro. No anno findo al
tingiu a 1187 o numero das inhumações.

Alem do mordomo, a cargo de quem se acha a fisca
lisflç-ào, conservaçào e direcção desle cemiterio e seus
sel:viços, ha nelle um administrador, um capellão, um
feilor, UIU sacrislão, um jardineiro, Ulll pedreiro, dois
coveiros, um eonduetor d'agua e dous conduclores de
cadaveres..

Pelo ultimo relataria do provedor, despendeu-se a quan
~ia de 16:508.M74 com ordenados de empregados, lrabalha
dores, obras di versas, eonducção de cadaveres, cruzes
para as covas e dia de finados, roupa para os condu
ctores de cadaveres, telephane, eapella, animal, ferra
menla para o jardim e evenluae~; e ulUa receita de
4:-1-U,,)OOO proveniente de enterramenlos em carneiros,
em sepulturas razas, vendagem de flores e alças, enler
ramentos em jazigos, conducção de cadaveres, reforma
de prazos, retirada de ossadas, ossadas deposiladas em
covas e jazigos, collocação de inscrip~'ões, tapagem dos
carneiros da irmandade do Santissimo Sacramento de
S. Pedro e collocac;iio de uomes nas galerias. Alem dislo
despendeu-se fóra do orçamento 5:112~960 com obras
do augmenlo de carneiros, muralhas ele.

2.°) Cemilerio da Quinta dosLazaros-foiaberlo desde a
inauguração do hospilal em 27 de Agosto de 1787 para o
fim exclusivo de enlerrar os catla\'eres dos falleeidos no
dilo hospital. A 2 de Fevereiro de 1850, porém, mandou
o l-lresidenle da provincia Dr. Francisco Gonsalves Mar
tins que fosse considerado publico.

E' perlencenle ao palrimonio do hospital, lem uma
area de 400." 1 •20 e disla 2 kilomelros da cidade. Diversas
irmandades possuem alli aclualmenle 3.500 carneiros,
e ha 15 mallsoléo::. pal'liculares. Sua capella tem a in
vocaçào de S. Chrislovào dos Lazaros. Tem caracler se
cular e duranle o auno de 1892 lorão inhumados 2219
eadavere,;.



3.0) O Cemilerio de Brotas-foi aberto 'no anno' de 1876.
Pertence ao Estado, e possue urna area de 103.0120

I A irmandade do Santissimo Sacr::lmcnto de Brotas
possue alli 15 carnqiros havendo, além destes mais
quatro particulares. Não possue capella. Pelo carneiro
paga-se 25$000 e pela sepultura rasa 2;5000.

Durante o anno de 1891 enterraram-se alli 84 cadave
res. Acha-se este cemiterio em louvavel estado de aceio
e conservação.

4.°) O Cemiterio Bom Jesus, da Massaranduba, foi aberto
no anno de 1.855 e pertence hoje a Ordem Terceira da
Santissima Trindade e dista 5 kilometros da cidade.

Possue 562 carneiros, e um unico mausoléo. Sua ca
pclla tem a invocação de Nossa Senhora da Piedade.
P elos carneiros paga-se 20';;000, e pela sepultura rasa
2~OOO. Tem caracter religioso.

As sepulturas são feitas com 9 palmos e meio de
comprimento, 4 de largura e 9 de profundidade. Du
rante todo o anno de 1891 farão alli enterrados os cada
veres de 297 pessoas.

5.°) O Cemiterio dos Estrangeiros (I3a!lia Frernden Kirc
!lnor) situado cm frente ao do Campo Santo, foi aberto
no anno de 1851, pertence a uma associação particular.
Sua area mede 25 braças de frente e 30 de fundo.

Dista da cidade 1 kilometro e 150 metros. Não possue
carneiros, nem mausoléos, mas tem capella- destinada
ao culto catholico_ Pelo enterramento do cadaver de um
socio nada se cobra, e pelo de um residente na Sahia
sem ser sacio 30()~OOO_ Tão é dedicado a culto algum,
as sepulturas de 1rn60 são perpetuas, e durante o deCil r
so do anno 1891 enterraram-se apenas 6 eadaveres, c 430
desde o anno de sua lllauguração.

6.°) O Cemilerio Ingle::-situado á ladeira da Barra, dis
tante 2 kilometros mais ou menos do c'entro da cida
ele, foi aberto em 1839, e pertence ao governo inglez. Sua
arca é de 60 bra~'as de comprimento e 3-1 de largura.
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Não tem carneiros, nem mausoléos, nem capella. E'
protestante, admittindo, porém, cadaveres de pessoas de
qualquer religião, comtanto que sejam de subditos in
glezes, havendo mais um pequeno Jogar para cadaveres
de judeos. As sepulturas custão 200, 100 e 50 mil réis;
são feitas com 7 palmos de profundidade, e durante o
anno de 1891 apenas quatro cadaveres foram alli sepul
tados.

Estabelecimentos e associações philantropicas
e beneficentes

CASAS DE MISERICORDIA

Santa Casa de Misericol'dia da Capital- As casas de
Santa Misericordia estabelecidas no Brazil logo nos
primeiros annos de sua colonisação, tiveram sua ori·
gem muito naturalmente na instituição que lhes serviu
de modelo, creada em Lisboa por FI'. Miguel de Con
treiras, religioso da San tissima Trindade e confessai' da
rainha D. Leonor, mulher de D. João II.

Estando esta princeza governando Portugal na quali
dade de regente do reino na ausencia de seu irmão
D. Manuel, que, a chamado dos reis catholicos, Fer
nando e Izabel, se achava em Castella para ser reco·
nhecido herdeiro desta corôa, a qual, com a morte do
principe D. João, primogenito d'aquelles reis, viuha
tocar a D. Izabel mulher do dito rei D. Manuel, san
ccionou o projecto de Fr. Miguel de Contreiras elD
Agosto de 1498, resolução que foi confirmada por uma
Carl. Reg. de 14 de Março do seguinte anno.

A' nova confraria deu o mesmo rei D. Manuel com
promisso a 29 de Setembro de 1498 impresso a 20 de
Dezembro de 1516 e confirmado no anno de 1564 ainda
por um alvará de 4 de Julho,

Começando pouco mais tarde a colonisação do Brazil,
foi-se introduzindo a confraria em cada villa ou cidade,



que se ia fundando, sendo a mais antiga a de Santos,
que foi installada em 1543 por Braz Cubas, fundador
d'aquelJa povoação.

Na Bahia não se tem notícia positiva do anno em que
islo ~e deu, parecendo duvidosa sua fundação nos dous
primeiros governos de Thomé de Souza e D. Duarte da
Costa (1549-57). Pelo contrario, ha toda certeza da exis
tencia da confraria no periodo do governo de Mem de
Sá (1557-72), por ter este governador, em teslamento
com que falleceu, legado a terça de seus bens, consis
tentes em um engenho e terras em Sergipe do Conde
(villa de S. Francisco), em partes iguaes a Santa Casa da
Bahia, aos pobres e orphãos da mesma cidade e ao Col
legio da companhia della, determinando que semelhantes
bens fossem vendidos para satisfação do legado, im
portando a parte tocante a Santa Casa em 80.000 cru
sados.

Os primeiros edif1cios levantados por esta philantro
pica ;:Issociação oram a capella e o hospital. (Vide Capel
la da Misericordia e Hospital Santa lzabel.

Fallecendo a 26 de Maio de 1700, o capitão João de
Maltos Aguiar, deixou grande forluna para ser empre
gada em obras pias. Entre estas figurava a instituição
de um Recolhimenlo de mulheres que a Santa Casa devia
levantar.

Em 21 de Julho d'aque\le mcsmo anno deliberou a
mcsa edif1cal' o dito recolhimcnto em continuação ao
hospital, pondo-se mãos a obra, que só em 1716 poude
ficar prompta. De conformidade as disposições do
instituidor e o compromisso da irmandade, governou
a mesa da Santa Casa o recolhimento, admittindo, diri
gindo, empregando e despedindo as recolhidas, como
julgava mais ulil a ellas, sem que houvesse quem pu
zesse em duvida o seu direito, que sempre exerceu
por si só, sem audiencia da junta, particularmente, de
couformidade com os estatutos que se deram ao reco
lhimento a 22 de Junho de 1806.



Depois de ler esta insliluição prestado muito bons
serviços, começou pelo principio do seculo actual a ser
vic~irna de abusos, que se [oram por tal fórma recru
descendo, que, no anno de 181,3, o escrivão Anlonio
Joaquim Alvares do Amaral linha do recolhimento a
opinião de que em «vez de ser um col1egio de educan
das, parecia antes, pela accumulação de tanta gente,
uma pessirl1a casa de correição, ou uma instituição que
nada linha de casa de educação religiosa, moral e civil)).

Poucos annos mai tarde já esses abusos tinham-se
augmentado a ponto da irmandade pensar em mandar
vir da França irmãs de caridade, a quem se encarrega
ria o cuidado da regeneração do estabelecimento.

A idéa de fazer vir essas senhoras data de 1834, em
que a aventou como utilissima ao melhornmenlo do ser·
viço do hospital, o illustrado Marquez de Abrantes no
seu «Projecto do Compromisso para a Irmandade da
Santa Misericordia da Bahia.))

A 11 de Janeiro, pois, de 1847 propoz a mesa á junta
a vinda de 4 irmãs de caridade, mas a revolução fran·
ceza de 1848 perturbou e fez abortar a realisação deste
projecto. Revivida, porém, a idea em 1856, a meza, a 31
de Agostv, resolveu mandar buscar 15 irmãs e 1 padre
lazarista, nem só para servirem de enfermeiras no hos
pilaI, como para se incumbirem da direcção do reco
lhimenlo e da casa dos expostos já creada em 1726.

Depois de certas dil"ficuldades, chegaram, finalmente
em principio de Dezcmbro a Bahia 7 irmãs, que a 28
enlraram na administração do recolhimento, e dias de
pois na casa dos expostos. O regimen, estabelecido pelas
irmãs, baseado nas pralicas rcligiosas, no ensinú, no
trabalho e na ordem, apezar de scr introduziuo pru
dente c sagazmenlc não podia ser recebido alegremente
pelas recolhidas com lão grandes defeitos invelcrados.

Começaram, pois, a rebellar-se contra a nova ordem



de cousas, a priucipio mnnsnmenle mas depois com
crescente energia.

Lavrava no recolhimenlo o espirito de rebellião cada
vez a mais, eulão agora, que pessoas externas inleressa
das no antigo eslado de cousas, insufllavam o povo pre
dispondo-o contra as irmãs de caridade.

A mesa como primeira medida quiz impor castigos,
o que as irmãs impediram, resolvendo enlão separar
do instiluto as recolhidas mais rebeldes. Os mesarios
que foram encarregados de acompanhai-as para os con
venlos da Soledade e ;Iercê'i, segundo autorisação do
arceoispo, foram com letamente desattendidos e zom
bados.

Finalmente, a 28 de Fevereiro de 1858 deliberou a
mesa ir ao recolhimenlo arlmoel:>lar novamente as reco
lhidas recalcitrantes e ver se as chamava á ordem.

O recolhimenlo, segundo um seu relatorio, já estava
disp<?slo para uma demonstração hoslil estrondosa. As
recolhidas para isso queriam aproveitar a presença de
pessoas, que já por alli se achavam de observação e do
povo que se reunia para o sermão da quaresma, e então
conforme o plano fornecido, proromperam em gritos, em
vozerias e apresenlaram-se nas janellas bradando e pe
dindo soccorro, dizendo -se physicamenle oIfendidas
pelas irmãs de caridade e pelos mesarios!

Eslava dado o signal. O po\'o indignado e já muito pre
venido conlra as irmãs passou a atacar o recolhimento,
apedrejando-o e fornecendo um tristissimo especla
culo.

Os immediatos resullados disto foram a demissão do
provedor e a resolução tomada pela j nula de separar as
recolhidas rebeldes e lod~s as que sendo maiores de 17
annos as quize'isem acompanlwr, d'aquellas que tive 
sem menor edalle, ele fazer passar as primeiras para U111

eslabelecimenlo, que de novo se crearia sob as mesmas



condições do recolhimento, ficando as segundas no re
colhimento sob a direcção das irmãs de caridade.

Esta passagem, porém, foi o que não.e manifestou
logo de facil l'xecução, e por isso teve algllmn dilatação.

A mesa que servia no exercicio de 1862-63 tomou n
tom3r a questão ao serio e qUbrendo melhorar as cnn
dições das recolhidas deliberou remover o recolhimento
do Indo da capeIla, e, como por escriptura de 11 de Fe
vereiro de 1863 linha comprado a casa e roça ao Campo

.da Polvora para transferir para 'ella a casa dos engei-
tados (vide AsyTo dos ExposTos) resolveu para ahi
transferir o recolhimenio, executando·se em Abril do
dito anno a passagem de 48 recolhidas de 6 a 16 anllos.

Além disto, era SU:i intenção fazer desapparecer o
recolhimento, attentos os factos já citados, e por isso,
creando o novo asylo, neIle recolheu as de 6 até 16
annos, e permittiu a sahida da~ outras que se achavam
no recolhimento para a casa de parentes ou protecto
res, recebendo cada uma metade do dote, que então
era de llOO~OOO, e a outra parte quando se casassem,
precedendo autorisação da mesa, ou a pensão annual de
8ll000, com direilo ao dote por meio, tomando estado
de casadas.

Assim ficaram militas desligadas do recolhimento e
successivamente foi dimiuuindo o seu numero, até que
3 ou 'i annos depois estava deshabilndo o estabelecimento
e feita a sua substituição definiliva pelo Asylo dos Ex
postos.

A administração geral da Santa Casa é feita, 1.0) pela
mesa e 2. 0 ) pela junta.

A primeira compõe·se do provedor, do escrivão, do
thesoureiro, do procurador geral e de 7 consultores.
A segunda é formada pela mesa e mais 16 definidores.

O provedor é o chefe da arlministração da Santa Casa;
o escriviío é o fiscal; o thesoureiro o deposita rio dos
dinheiros e outros valores da Sanla Casa; e o procura·



dor geral tem a seu cargo a inspecção, conservação e
locação dos predios do patrimonio.

Pela extensão, diversidade e multiplicidade do serviço
da administração, crearam-se com o tempo mais outras
direcções administrativas com o nome de mordomias,
cada uma a cargo de um irmão mordomo, das qnaes ha
hoje 11, a saber;

L" A mordomia dos presos, encarregada de cuidar do
melhoramento moral das prisões, etc.

2." A mordomia do hospital sob cuja direcção se acham
os serviços relativos a este estabelecimento, divididos
em L') economico, ~.O) saniLario e 3.°) religioso. O pri
meiro é dirigido pela superiora das irmãs de caridade;
o segundo pelos facultativos medicos e por um ou mais
medicos internos, e o terceiro pelo capellão.

3." A mordomia do asylo de Nossa Senhora de Mise
ricordia, (Asy/o dos Expostos) que tem sob sua inspe
cção os serviços deste estabelccimento, isto é, o econo
mico a cargo da superiora das irmãs de caridade e o
segundo a de nm padre da congregação da missão de
S. Vicente de Paulo na qnalidade de capellão.

4." A mordomia do cemiterio a quem, como delegada
da mesa e do provedor compete a direcção, inspecção
etc, do cemiterio do Campo-Santo com o pessoal já

cilado.

5." A mordomia da capelia que exerce as mesmas
funcções relativamcnte a capella, auxiliada pelo pessoal
seguinte: um 1.0 capellão, prcsidente da collegiada, um
2.' dilo, um sacristão, um organista e uin servente
sineiro.

6." A mordomia dos testamentos a quem cumpre pro
movcr a execução dos testamentos, em que a Santa Casa
fôr herdeira, a arrecadação dos legados, etc.

7." A. mordomia das demandas que inspecciona o ano
damento dos pleitos, etc.



H.a A mordomia do asylo de S. João de Deus. Este
asylo é administrado por 3 irmãos actualmente no
meados em mesa, servindo um de escrivão, outro de
t11esoureiro e o terceiro de procurador, sendo mordomo
o escrivão do hospicio. TamlJem aqui o serviço é 1.")

economieo, a cargo de um administrador, 2.") sanitario,
confiado a facultativos clinicos auxiliados pelos enfer
meíros e serventes, e 3.0) religioso, entregue a um padre

. como capellão.

Augmentando-se extraordinariamente o campo das
attribuições do procurador geral, foram algumas dellas
entregues a novas mordomias com os nomes de:

9." A mordomia de locação, a quem cabe a inspecção e
administração dos negocias de locação e conservação
dos numerosos predios da Santa Casa, ajudado este mor
domo pelo cobrador.

10.' A mordomia das obras a quem compete o concer
tar e reparar os dilas predios, coadjuvado o mordomo
pelo mestre de obras, UlU fiel e guarda dos armazens.

Finalmente ha ainda:

11." A mordomia do conlencioso a cargo de um irmão
mordomo, ajudado por um advogado e um solicitador

.a uuem compete a arrecadação da divida activa, 11-:·
ranças, legados e de usufructos por liquidar.

Da escripturacão financeira e correspondencia estú
encarregada a Estação Central ou Inspectoria, que se
ineumbe da escripturação e contabilidade da receita
e despeza do estabelecimento, como do expediente da
correspondencia de todos os negocias da Santa Casa.

Para este fim acha-se dividida em uma sec ção de con·
tabilidade, encarregada da escri pturaçã re 'pecliva, e
uma secção ao expediente, onde se passam os titulas aos
empregados, escrevem-se os contractos que não depeno
~erem de prova por escriptura publica, faz-se a corre
spondencia, informa-se sobre os negocias de sua compe-



teneia e qualquer outro tralJalho nã0 pertencente a
outra secção.

A estação central, cujo chefe é o inspector, tem alem
deste, os seguintes empregados: na secção de contabili
dade, 3 escripturarios e 3 praticantes; na do expe
diente 2 escripturarios, dos quaes um é o archivista e
dous praticantes. A estes accrescentam-se um porteiro e
um continuo.

Para o preenchimento dos cargos da alta administra
ção procede-se a eleição indirecta. Na terceira dominga
de Junho faz-se a eleição dos eleitores e definidores. Apu
rados estes, são no dia seguinte convocados para a elei
ção da mesa, votando em primeiro lugar em escrutinio
separado para o cargo de provedor, em segundo para os
cargos de escrivão, thesoureiro e proc:Jrador geral e em
tereeiro tambem em um só escrutinio, nos consultores
que hão de servir com os mesarios.

A pos e da mesa e do definitorio tem lugar no dia
2 de Julho.

Até ha pouco tempo possuia a Santa Casa 240 pre
dias urbllnos, dos quaes foram vendidos 17 ficando
assim o numero total reduzido a 223. Dos que foram
vendidos, seis pertenciam ao legado do commendadOl'
Elias Baptista da Silva, no Estado de Pernambuco.

Entraram para o patrimonio no valor de 72:0Q3$000
produzindo a venda, deduzidas as despezas, a impor
taneia de 69:820,ii000. Iufelizmente não consta do archivo
da irmandade o valor dos predios referidos, pois não
ha inventario que mostre sua exUmação.

San/a Casa de Misericordia da Cidade de Maragogipe.
A Santa Casa de Misericordia de l\Iaragogipe foi fun
dada em 1850. Seu patrimonio consiste em tres quartos
de legua quadrados de terra, uma casa de telha, um
cerni teria cercado de muro de alvenaria, com gradil de
ferro ua [rente e de um conto de réis depositado na

48
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Caixa Economica do Estado. A ella pertence o hospital
da cid:l.de.

Santa Casa de Misericordia da Cidade de Na:al'ellz.-Foi
fundada em 1.0 de Fevereiro de 1831. Seu patrimuuio ê de
·108:282~821. A eIla pertence o hospital de que já fal
lamos.

Santa Casa de Misericordia da Cidade de Caclzoeira
Esta pia instituição foi fundada entre os annos de 1729
a 1734 por Antonio Machado de Nossa Senhora de

. Belem que administrou-a até i756, entregando nessa
data aos frades de S. João de Deus, em cuja ordem
professou. Esses religiosos deram ao estabelecimento a
invocação de S. João de Deus e nomearam para admi
nistraI-o a FI'. João de S. Thomaz Castro, sendo rl'ahi
em diante dirigido successivalllente por administrado
res e juntas nomeadas até que em 1826, quando foi pnbli
cada a resolução imperial de 20 de Abril elevando o
hospital de S. João de Deus a cathegoria de Sunta Casa
de Misericordia, com todos os privilegios e regalias da
de Lisboa, por cujo compromisso se deveria reger, sendo
ponco depois instaliada canonicamente a primeira mesa
administrativa, eleita pela propria irmandade tendo
sido sen primeiro pro,vedor Antonio Lopes Ferreira e
Souza.

O hospital acha·se a cargo da irmandade da Santa
Casa de Misericordia que se compõe de 260 membros.

O patrimonio consiste em 72 predios, dos quaes 56
terreos e 16 de sobrado, 230 braças de terra que se
acham aforadas, alguns terrenos arrendados e outros
devolutos e de 2 apolices da divida publica do valor
nominal de 200~ cada uma.

Alem dessas ha mais as segu in tes casas de MiserL
cordia as quaes pertencem os já referidos hospilaes:
Valenç:!, Santo Amaro, Belmonte, Oliveira de Cam pi
nhos, Joazeiro, Amargosa, Cidade da Barra e Feira de
Sant'Anna.



3 I

Todas recebem do Thesouro do Estado a subvenção
de 3:000~OOO annualmenle.

CASA DA PROVIDENCIA E ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS

D~ CARIDADE

A chegada das irmãs de caridade francezas á Bahia
em 1853 despertou cm algumas senhoras da sociedade
bahiana a ldéa da creação de uma associação para soc
corros de pobres e de orphãs desvalidas.

Muito applaudlda esta idéa e animada pelo padre la
zarista Amando Lamant, conseguiram as fundadoras por
seu intermedio, obler do superior geral de Pariz as fa_
culdades necessarias para a creação da dila Associação
das Senhoras da Caridade, e assim àlgumas das que já
se tinham posto á frente desta piedosa empreza, con
seguiram a 9 de Julho de 1854 formar no collegio de
Nossa Senhora dos Anjos, a primeira mesa, sob a presi
dencia da Sra. condessa de BarraI elegendo-se uma pre
sidenle, uma vice-presidente, llma secretaria, uma the
soureira e tres conselheiras, bem como um conselho
superior composto de tres senhoras. Assignaram a acta
deste dia 33 scnhoras. Seus estatutos foram logo appro
vados pelo arcebispo e confirmados pelo superior da
Missão.

Em seguida, em sessão de 23 de Julho de 1854, foi
deliberado fundar-se uma casa de educação de meninas
orphãs des, alidas c pecUr a vinda de 4 irmãs de ca
ridade para se encarregarem da direcção do estabele
menlo que leria o nome de Casa da Providencia.

Mediante a quantia de quasi 10 contos de réis que
tinham as associadas an"ariac:!o já por meio de loterias,
já por esmolas e oulros meios, conseguiram a 14 de
Outubro de 1855 haver o predio junto a egreja do Ro
sario da Baixa dos Sapateiros, onde já haviam reco
lhido 8 orphãs entregues as 4 irmãs de carida de que em
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Agosto haviam chegado de Paris, e alli installaram so
lemnemente a Casa da Providencia.

Em breve augmentou-se este estabelecimento, a ponto
de já em Novembro haver a idéa de mandar-se vir
mais duas irmãs por serem as quatro já insufficientes,
com os novos serviços da escola gratuita de meninas ex·
ternas, cujo nnmero já snbia a 80 no fim do anno.

O relataria então apresentadCl cita 251 enfermos visi
tados em sens domicilias, 1427 visitas feitas pela irmã
encarregada desse serviço e pelas Senhor:lsda Caridade,
24 familias que eram sustentadas pela associação, 278
peças de roupa, que haviam sido distribuidas e com
punha-se de 251 o numero das associadas.

Em breve não chegava mais a casa do Rosario da
Baixa dos Sapateiros pal'a serviço tão ra pidamente
crescido, e logo, em 14 de Maio de 1865, annunciou a
thesoureira que havia effectuado por -10 contos a compra
da casa á ladeira do Alvo pertencente ao conego Fran
cisco Pereira de Sonsa e que já havia contractado todas
as obras necessarias no predio para quanto antes efle
çtuar-se a transferencia, o que em breve teve lugar.

Importou tudo em 54:695$0-18 até o dia em que para
sua casa nova mudou·se a associação.

Em ]879 conseguiu ella comprar o terreno e ~O casi
nhas que foram demolidas, levantar uma muralha para
sustentar o terreno, e edificar uma capella, em estylo
gothico, com altar mór e dous lateraes de marmOl'e,
er.plendidas vidraças com bellos quadros coloridos, pllJ
pito e confeccionaria de estylo elegante, templo que
foi solemnemente inaugurado a 25 de Maio de 1886.

Até o anno actual (1893) tem sido feitas pelas Senho
ras da Caridade seguramente 100.000 visitas a mais 22.540
pobres; tem distribuido 15.897 peças de roupa, e dispen.
dido em dinheiro com esmolas mais de 25 cantos.

Alem disto estabeleceu a asssociação um dispensato
rio na Casa da Providencia, onde muitos têm recebido
l'emedios, curativos, alimento e algumas vezes roupa.
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As visitas que a associação tem feito aos pobres e que
o estabelecimento tem sempre recebido delles,-quc no
anno de 1856 foram 289, no seguinte subiu logo a 3629
e em alguns aDnos tem passado de 3.000.

Não menos importantes são os resultados obtidos pela
assoeiaC'ão na outra parte de sua missão, relativa ao
acolhimento e educação de orphãs desvalida!>.

Indo buscar a mnitos do abandono em qne se acha
vam e livrando-os cio abysmo par:l. que corriam incon
scientes, a associaç-o tem levado as orphãs ao seu asylo,
onde a caridade as tem formado e a muitas transfor
mado como que regenerando-as pela educação christã
que alli recebem, pois alli vão adquirir alem do ha ilo
do trabalho, a instrucção sufliciente para a posição, que
devem occupar na vida.

Alem destas meninas, outras charnadas pensionistas
são recebidas mediante uma pequena quantia, a titulo
de alimentação. O lucro que d'ahi advem ao estabeleci
mento é applicado em bem da educação das orphãs.

Recebia-se tambem escravas.

As externas frequentam gratuitamente as aulas do es
tabelecimento, desde o principio da instituição.

O ensino ministrado no ~stabelecimento comprehende
ns linguas porlugueza e franceza, historia sagrada, pa
tria e c',ntemporanea, calligraphia, geographia, co mo
graphia, systema metrico, arilbmelica, piano e todos os
trabalhos de agull1'l e mais prendas domesticas, exce
ptuando o piano para as orphãs.

Nas aulas externas o ensiuo compreheude a lingu.a
portugueza, o catllecismo, historia sagrada e pa~ria,

systema metrico, arithmelica e todos os trabalho!, de
agulha. A's internas e tambem a muitas externa'> for
nece o e tabelecimento papel e tudo o mais que é ne
cessario ao ensino.

No estabelecimento podem as orphãs permanecer até

. "



a edade de 18 annos. Até hoje tem sahido 348 educadas
e que em suas habilitações tem achado um meio honesto
de subsistencia.

Desde a fundação da casa até o presente anno tem
nella fallecido apenas 18 orphãs.

Existem actualmente 70 orphãs internas e 150 exter
nas que com. as 80 educanda-s internas perfazem o nu
mero de 300. O ensino é distribuido e dado pelas 16
irmãs de caridade francezas e brazileiras.

O estabelecimento obtem os meios de sua receita de
doações, joias e anDuidades das Senhoras da Caridade,
esmolas destas e das irmãs, subvenção da Assembléa
Estadoal, legados, produr.tos de trabalhos feitos na casa
e modicas pensões pagas por algu ns paes para a educa
ção de suas filhas.

As dadivas importam em 25:100$000; de patrimonio
tem a associação 38 apolices da divida publica. O ren
dimento do trabalho das orphãs desde o exercicio de
1857 a 58 até o de 1892 a 93 importa em 97:490M80. Das
subvenções até hoje concedidas pelo poder legislativo'
do Estado tem recebido a associação 61 :256sH46 e das
loteria;; autorisadas por esse poder e corridas em bene
ficio do estabelecimento tem elle obtido a quantia de
73:058~578.

Desde sua creação até agora tem importado a somma
total de cada um dos exercicios, a sua despeza, em réis
1.004:H7H310, não considerada a despe7.a feita com a com
pra da casa, edificação da capella e compra de apolices
que possue a associação. Importam em 81:922~773 os
legados que ella tem recebido desde 1887 até 1892.

No seu quadro de honra, exposto na sala de suas ses
sões, conta a associação os nomes de 32 cavalheiros e 32
senhoras da 'melhor sociedade bahiana, como seus bem·
feitores.

Actualmente cotupõe· se a mesa de uma presidente, uma
vice-presidente, uma thesoUl eira e urna vice-thesou-
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reira, uma secretaria, uma vice-secretaria e cinco con
selheiras. Alem disto o conselho snperiol' é composto
de quatro, havendo apenas a vaga de urna senhora uI·
timamente finada.

CAS.\ PIA E COLLEGIO DOS OHPI-],i:OS DE S. JOAQUIM

Esta util instituição foi fundada em 1799 pelo irmão
Joaquim Francisco do Livramento, natural de Santa
Catharina, que começou recolhendo orphãos na capella
de S. José de Riba-lP.ar, de onde foram transportados
em 12 de Outubro de 1825 para o eàificio em que func
ciona actualmente.

Acha-se a cargo de urna mesa admini3trativa composta
de 13 membros que são provedor, escdvão, thesoureiro,
procurador e uove consultores, a qual se renova trien
nalmente por eleição feita pela mesa que finda seJ
maudato, sendo a eleição submettida á approvação do
governador do Estado.

A regencia do estalJelecimento é confiada a um reitor,
escolhido e nomeado pela mesa, e servindo sob sua
direcção.

Esta institl~iç50 destina-se a amparar os meninos
orphãos desvalidos, recebendo-os no collegio, dando·
lhes alimentação, vestuario, instrucção primaria e tra
tamento medico.

Ra tambem no estabelecimento uma aula de latim,
regida pelo reitor, e urna de francez, pelo professor de
primeiras letras, e uma de musica.

O estabelecimento possue ainda officinas de alfaiate
e sapateiro, onde os meninos trabalham para seu uso
proprio.

Os meninos conservam-se no collegio até a edade de
16 a 18 annos, quando sahem reclamados por parer.tes
ou Ú pedidos de proprietarios, par.l serem empregados
em estabelecimentos particulares.

O patrirr.onio do collegio con~ta de propdedades ur
banas no valor de 288:889~492, de apolices da divida pu-
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blica e do Estado TI'O de 84:400"s000 e de acções da Caixa
Filial do Baneo do Brazil no de 4:600$000, somand o
377:889M92,

No estado completo o numero dos asylados é de 106,
variando, porém, este numero conforme as salüdas e
entrad!ls que SI:: vão dando.

c anno de 1891 frequentaram a escola 114 meninos,
e destes sahir:llu 19,

COLLEGIO DOS ORPHÃOS DO SANTlSSHIO cont\ç;\o
DE JES S

o bilHa exemplo e os grande.:> resultados oiJtidos pelo
collegio de S. Joaquim levaram um outro philantrcpo,
o padre Francisco Gomes de Sousa, a fundar um con
genere para as desvalidas a 2 de Fevereiro de 1827, co
meçando nessa epocha a receber meninas orphãs em
sua casa á rua Direita de S. José, auxiliado pela parda
Maria Luiza' das Mercês.

A' data de seu fallecimento, em 1 47, já o numero das

asyladas era de 37.

Nesta epocha, o juiz de orphãos, Dr. Francisco Libe
rato de Mattos, foi pelo presidente da provincia con
selheiro Antonio Ignacio de Azevedo, io umbido da di
recção do estabelecimento e a Assem!.>léa Provincial voo
tau uma subvenção annual de 3:000~000, isenção de
imposto de decima, sello de herança e legados.

Foi então nomeado pelo dilo juiz, M:lnuel Helens de
Lima, para director do Collegio, e tendo a lei n. 376 de
17 de Novembro de 1819 dado a este existencia legal,
foi sua primeira mesa nomeada a 1 de Fevereiru do
seguinte anno pelo visconde de S, Lourenço, a qual
tomou posse a 19 de Março e organisou os estatutos
que vigoram até hoje.

U legado de 20:000$000 feito pelo finado Meuron, fun
dador da fabrica de rapé «Areia Preta», foi pela mesa



applicado :1 compra dn propriedade em que funcduna,
á Cova da Onça.

Para essa casa foram em 21 de Junho de 1857 trans
feridas as orphãs, enlão em numero de 63.

A 19 de ;\1arço de 1891 foi inaugurada sua nova ca
pella, construida em estylo gothico, em terrenos gratui
tamente cedidos pelo governo em 1886 e situados ao
lado septentrional, entre o collegio e a casa da Es
cola Normal de Senhoras.

Desejando a mesa adquirir este ultimo predio, com
prou o que pertenceu ao casal do Dr. JesuiLo José Go
mes, á rua do Caquende, que pretende permutar com
o governo pela referida casa em que lrabalha a dila
Escola Normal e que é contigua. á capella.

O collegio acha-se sob a direcção de uma irmã de
caridade. Seu patrimonio é ce 185:577~923.

Existem actualmente asyladas 120 orphãs, tendo neste
tempo (de 1890 a 92.1 entrado 20 e sahido outro tamo, das
quaes 9 professoras, contratadas por familias, 2 para
serviços domesticos e 9 solicitadas por suas mães e
parentes.

Entre as pessoas que tem sido provedores deste es
tabelecimento citam-se os nomes do visconde elos Fines,
Dr. Alvaro Tiberio de Moncorvo e Lima e Dr. Americo
de Sousa Gomes.

São estas as informações qne ministra-nos o rela
torio apresentado actualmente á nova mes:!. pelo escri
vão, Dr. Eloy José Jorge.

SOCIEDADE s. VICENTE DE P.lULA.

Fundada em Pariz em ;\laio de 1833, sob o nome de
Conferencia de Caridade numa casa do bairro das es
colas, por 7 estudantes de direito e medicina; passou-se
em breve para o resto da França e os raizes estrangei
ros, constau do actualmente de milhares de confereu-

49
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cias e conselhos particulares, conselhos centraes, COIl

sel110s superiores e o conselho geral de Pariz.
A primeira conferencia fundada na l3ahia fui a de

S. José, sob a pre5idenciu do enLão bispo do Pará,
O. AnLonio de Macedo Costa, a 27 de AgosLo de 1876.

O fim desLas associações é o melhoramento religioso,
a perfeição dos cl1ristãos, de seus membros pelo me
lhoramento religioso, Lrabal11ando com especialidade
pelos pobres, cujas familias são visitadas pelos associa-

. dos pelo menos uma vez por semaua, e praticando to
das as obras de misericordia.

A sociedade não tem paLrimonio, mas sob a forma de
dadivas realisou, por exemplo, 110 de 1890 a somma de
10.350.347 francos ou 5.175:193$500, sendo consLanLe o
augmento em cada anno, calculando-se que no corren·
Le ex.cederá muito de 6.000:000$000.

Toda esta receita é obtida de collecLas semanaes nas
sessões das conferencias, conLribuindo os confercn Les em
bolsa secreLa.

A receita do anno de 1890, na Bahia, foi de 7: j- HíOOO,

quando só l1avia 7 conferencias na capiLal, uma na
Feira de SanL'Anna e um conselho particular, calculan
do-se que a do corrente anno excederá de 12:0001.000,
visto que na capiLal ha 15 conferencias e 7 nas cidades
de Maragogipe, Santo Amaro, Alagoinhas e Feira, e 2
conselhos particulares, eSLando em preparo para insti
Luição proxima um conselho central, Lendo por cir
cumscripção toda a archidiocese, onde já esLão Lam
bem em preparo para fundação diversas conferencias e
algnns conselhos particulares.

A sociedade compõe-se de muiLos milhares de saciai:
espalhados por Loda a terra.

No estado da Bahia conta ella 422 acLivos, 60 110nora
rios (sacerdotes) e 400 snbscriptores.

EsLes 422 sacias visitam pelo menos Ullla vez por se
mana cerca de 250 famílias pobres, compostas de mil e
tantas pessoas.
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CASA DE NOSSA SENIJORA DO SALLETTE

Esle c!:>labelecirnenlo, fundado em Fevereiro de 1~61, é
um collegio de fins philantropicos, dcstinado a educação
de orphãs e meninas pobres. Não tem patrimonio, porém
rccebe annllallllenlc de auxilios do governo 5:000~000 e
sustenta-se das pensões de dezoito alurnnas internas e de
trabalhos de coslura que variam de 3:000~000a 4:000~000,

e tambem de donalivos e csmolas que variam.

Duranle o anno de 1892 receberam instrucção 60 me
ninas inlernas e 70 externas.

SOCIEDADES BENEFICENTES

1.) Associação Protectora da InJancia Desuatida.-Fun
dada a 3 de Janciro dc 1882, esla associação tem por
fim proporcionar ás creanças desvalidas de ambos os
sexos meios de frequenlarem as escolas, fornecendo
lhes vesluarios simples e dcccnle; bem como fundar
jardins da infancia ou salas de asylo. Até o presenle
não poude eIla reali~ar a segu nda parle de seu pro
gramma e lcm soccorrido semcslralmznle 220 creanças
com o vcsluario ncccssario á frcqllencia das escolas.

Seu patrimonio é dc 14:900,llIlOO e conla 200 soc:os.
Hecebe a subvenção dc 2:000~000 annualmente do Tbe·

souro do Estado.

2.) Sociedade Bene(icencia Acadelllica.-Foi fundada
em 15 de Selembro de 187 2 pelos cSludantes da Faculdadc
de Medicina para auxiliar os aluI1lnos pobrcs no paga

mento das matriculas, compra de I"vros, impressão de
lbeses e minislrar uma pensão em caso de molestia aos
que neccssilarcm c supplicarem scu auxilio.

Seu palrilllonio é de 7:10UOOO recolhidos a diversos
estabelecimcnlos bancarios.

Conla 30 socios cfl"cclivos, 24 corrcspondenles c 5 be
nemeriLos.
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3.) Sociedade Bellelicellcia Caixeiral. - Esta socied.ade
foi fundada cm 19 de Abril de 1885, realisando sua sessão
de inauguração no salão nobre do Club Caixeiral com
88 sacias.

Os fins da sociedade são: prestar aos sacias que esti·
verem no goso de seus direitos soccorros de duas espe
cies: beneficos e pecuniarios. Os primeiros consistem
no el11pJ'e~o de esforços para a collocação dos sacias
desempJ'cgados e na del'eza de seus direitos qnando in
justamcnle accusados; os segundos em pensões aos que
estiverem doentes, desempregados ou inutilisados, fa
cultando lambem meios de transporle aos que se des
tinarem a outros lagares em procura de emprego ou de
allivio a doenças; finalmente, fazer o funeral dos que
fallecerem sem meios para o enterramento.

O patrimonio no ultimo balancete Hl~)ia a 28:588,;)702,
representado em apolices da divida publica e em di
nheiro recolhido em diversos estabelecimentos bano
carias. Actualmente conla esta ntil sociedade apenas
31 sacias.

,l.) Sociedade Bolsa de. Caridade. -Foi installada a 8 de
Maio de 1872 por operarias nacionaes do Arsenal de
Guerra. Tem por fim soccorrer aos seus associados na
molestia ou na indigencia com a quanlia de 10,ioaO e no
caso de fallecimento com a quantia de 100$000.

O seu patrimonio eleva se a 23:518M3,l, ennstanco ele
apolices da divida publica e de dinheiro reeollür!o nos
eslabelecimentos bancarias, e de uma proj.Jl'iedude no
valor de 4:518~134.

Tem annualmente o auxilio de 1:000~OOO do TbcsourJ
do Eslado.

Conla esla sociedade 352 sacias elfectiYos, 2 bene
meritos,5 honorarios e 21 adjunclas.

5.) Associação Typographica Bahiana. - A As~oci:1c;ão

Typographica Bahian3 foi errada e insl<lllada nesta
capital em 16 de Abril de 1871. Tem por fim:



1°) soccorrer seus as~ociados, quando enfermos, for
necendo-lhes dinheiro, medico e medicamentos; 2') fazer
o funeral dos que fallecerem e dar uma pensão a suas
fa milias. Seu pa lri monio allinge a somma de 26:145-S264.
Conta actualmeule 56 socios efTeclivos, 2 benemeritos e
12 honorarios, e dá pensão a 11 viuvas.

Recebe do Estado a subvenção de 1:500~0)0 annuaes.

6.) Real Sociedade Porluguc::.a Bene[icenle 16 de Se
I el1lbl'o.-Foi fundada em 14 de Agosto de 1859. Seus
fi ns são a prestaçào dc beneficios aos seus membros,
constíluindo e.;ses beneficios no tralamento dos en·
('ermos, na distribuição de pensões aos que caltirem em
indigeneia, ou a suas familias e no apoio da sociedade
aos que delle carecerem em qualquer circllmstancia.

Actualmente a Sociedade soccorre a 61 viuvas e a 15
oeios, despendendo com isso a quanlia de 9:120~OOO,

alem do custeio do h spital, soccorros, passagens,
suITragios fnnebres e entcrros, cnja despeza eleva-se a
25:000.s000 annuaes.

O patrimonio da s ciedade é de -U7:568n03, sendo:
valor do edificio do ho pital190: LL7~086; moveis, alfaias
e utensílios 16:94-1· 717. Capital a juros 210:506~5-10.

O numero de soeio é de 935, sendo contribuintes 262,
não contribnintes e remidos 673.

7.) Sociedade Medico-Pharmaceulica de Bene[icencia
JIlulua.-A idéa da fnndação dessa sociedade surgiu nas
reuniões dc alguns medicas que junlavam·se quinz,~n[ll.

mente afim de convel'sar sobre assumptos do; :>LI.I pl"U'

fissào, nr:J correr do anno de 186:>. Adiada, porém sua
realisação por terem fallecido dois dos promotores
dessa inslituição, foi ella esposada com ardor pelo
Dr. José de Gocs iqueira, que em Dezcmbro de 1866
e Janeiro de 1867 chamou a alleação da classe medica
pard esse assumpto, em dois bl'ilhanles arligos publiea
dos na Gazela Medica da Bahia.
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Devido aos esforços e a tcnacidade do Dr. José de
Goes, foi fundada a Sociedad~ Medica-PharmaceuLica de
Beneflcencia Mutua em 8 de Dezembro de 1867, tcudo
logar sua inauguração solcmne a 13 de Dezembro de
1868, com 42 socios fundadores e a presença do presi
dente da provincia e numeroso COnCtlrSo de pessoas
gradas. Foi seu primeiro presdente o conselheiro Vi
cente Ferreira de Magalhães.

O fim da sociedade é, como dissc o Dr. José de Goes
em discurso proferido na primeira sessão:-«ligar pela
caridade e pelo dever as classes medica e pharma
ceutica, chamai-as a um centro de unidade, promover,
discutir e regular os interesses, os direitos e preroga
tivas que lhes competem, que seu decoro e dignidade
reclamam, concorrendo desle modo para a sua rege
neração)).

O patrimonio da sociedade é constituido por titulas
da divida publica e no ultimo balancete elevava-se a
30:692~OOO, tendo sido empregados dois terços da renda
em pensões ordinarias e extraordinarias.

O total das pensões distribuidas mensalmcnte é de 11,
com que se despendeu no anno findo 2:160~OOO.

A sociedade conta 92 sacias, dos quaes 43 remidos
e 49 contribuintes.

A situação acha-se em condições muito satisfactorias
e, portanto, habilitada a cumprir o seu programma.

8.) Sociedade Beneficenle Bolsa dos Chapelleiros.-Foi
fundada a 9 de Agosto de 1891 e tem por fim: 10) exer
cer fraternalmente a beneficencia, soccorrendo seus
associados nos casos de enfermidade ou indigenciaj 2°)
contribuir para os funeraes dos mesmos nos casos de
fallecimenlo. e' dirigida por um directoria eleito an
nualmente.

9.) Sociedade IIumanilaria das Senhoras.-Foi inslal
lada em la de Junho de 1888. Tem por fim soccorrer
suas associadas em casos de molestia, fallecimento e em
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todas as circumstancias criticas. Conta 140 soci:ls e tem
ele patrimonio l:273~856.

10) Sociedade Monte Pio dos Arlifices.-Seu fim é be
neficiar seus associados e suas famílias. Conta 132 sa
cias. Seu patrimonio consta de uma propri~dade no
valor de oito contos de réis, carneiros no cemiterio das
Quintas dos Lazaros e onze contos e quinhentos mil reis
em dinheiro. Recebe tambem do Estado a subvenção
de i:OOO 000.

H) Associação Beneficente dos Funccionarios Publi
cos.-Foi fundada a 9 de Janeiro de 1887. Tem por fim:
1°) amparar o sacias que por accidente, moles tia ou
velhice ficarem inhibidos de exercer seu emprego c soe·
correr suas familias em casos de fallecimento delles,
já concorrendo com 2()0~000 para o enterro, já distri
buindo pensões as suas familias' 20 ) advogar os interes
ses e di:reitos da classe, reclamando perante os poderes
publicas contra quaesquer actos abusivas.

Seu patrimonio consta de 9:000,s000 em apolices e de
9:387p)350 em dinheiro depositado em estabelecimento de
credito. Conta 46 socios effectiv05. E' auxiliada pelo
Estado annuahnente com a quantia de 1:000~000.

12) Sociedade Beneficente Monte-PIO dos Empregados
Municipaes çia capital da Bahia.-Foi fundado em Maio
de 1890. Seu fim é auxiliar as famílias dos associados
que fallecerem, fornecendo-lhes 200,,)000 para enterl'a·
mento e uma pensão, logo que o capital attingir a
somma de 10:000iPOOO. O patrimonio actualmente é de
3:000,ji000.

-
13) Sociedade Beneficente dos Empregados da Thesou-

raria de Fa:enda.-Foi creada em 1884. E' seu unico
fim proporcionar meios para o enterramento de seus
socios, contribuindo illlmediatalllente com 300~OOO pam
esse fim.

Seu patrimonio é de 6:718$183. Conta 28 socios.
Recebe do Thesonro do Estado a subvenção de 1:000$.



14) Sociedade Beneficencia Ilaliana.-Foi fundada em
25 de Janeiro de 1863. Seu fim é subsidiar os italianos
pobres e doentes. Seu patdmonio é de 3:01n161 e conta
56 socios.

15) Clllb dos Machinislas.-Foi funua<.lo em 11 de Ou
tulJro de 1889. Destina·se a proteger e henenciar 0<; so
cios e suas familias bem como fazer os funcrac - dos
mesmos. Seu patrimonio é de 525~38.J.. Conta 90 socios
efTe ctivos e 10 honorarios.

16\ Monle-Pio Geral da Bahia.-Esta sociedade instal
lada nesta capit~l no dia 22 de Novemuro de 1857 sob
a denominação de Monle-Pio dos Caixeiros Nacionaes, no
::Inno de 1870, reformou os seus estatutos e passou a ter
a denominação acima afim de que podesse filiar-se a
ella cidadãos pertencentes a outras classes.

Actualmente conta 63 socios. O seu capital está ele·
vado a 90:000,;$000, convertido em apolices da divida da
União.

Dá pensãJ ás familias dos socios fallecidos.
17) Monle-Pio da Bahia. -Foi fundada n'esta cidade cm

8 dc Outubro de 1851. Presta auxilio pecuniario aos seus
associados. E' subvencionada pelo Estado com a quan
lia de 1:000~OOO aunualmente.

Existem mais as seguintes sociedades, e 'muitas outras
de quc não jJodemos colher informações:

181 Philanlropica dos Artislas. Recebe subvenção do
Governo de 1:000;SOOO annualrnente.

19) ~Ionle-Pio do.~ f1rlislas. Recebe subvenção do Go
verno de 1:LOU;10UO annllalmente.

20) Proleclora dos Desvalidos. E' subveneionada pelo
Governo com 1:OOO~OOO annualmente.

21) Pruneiro de Maio.
22) Associarcio de SaccorT'os Muluos dos Empregados

Pl'ovinciaes (hoje Esladoaes)-com a subvenção do Go
verno de 1:000~000 annualmente.

23) Deulschel' HulJs 1'el'eim.-Foi fundada a 28 úe
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Agosto de 18G3. Sell fim é amparar os r.Ilemães pobres
no EsLado da B3hia. Seu patrilllonio é de 11:900$00J.
Conta 59 sacio;.

2~ Socielé Francaise de Bienfaisance.-Foi fundada em

9 de Fevereiro de 1868. Seu fim é prestar assistencia aos

cidaiEiJs francezes necessitados. Tem de patrimonio

·1:700.;)UOO e conta presenLemente 30 socios.

25) Sociedade Beneficente IJespanhola.-Foi fundad a
em 10 de Janeiro de 1885. Seu fim é o beneficio de seus
associados. Tem 11 :OOO~OOO de patrimonio e 249 sacias.

lIa Lambem as seguintes sociedades maçonicas, cujos
fins não são ouLros, senão pugnar pelo bem estar
da humanidade, ajudando pelos meios compaliveis com
a hon ra e a dignidade o seu progresso moral e intel·
lectua 1.

1) Cr.·. Loj.·. do Estado da Bahia.
2) Cons.·. de Kadosch ao Clima da Bahia.
:'I) .111g.·. Loj.·. Cap.'. União e Segredo.
4) AlIg.·. Loj.·. Cap.'. Udo Schleusner.
5) Aug.·. Loj.·. Cap.'. Abrigo da Humanidade.
6) AlIg.·. Loj.·. Cap.'. Fidelidade e Beneficencia.
7) illlg.·. Loj.·. ·Cap.·. Caridade Universal.
S) AlIg.·. Loj.·. Cap.'. Força e União 2.'.
n) Dllke of Clarence.

Estas são as lojas da capital, havendo, porém, mais as

seguintes:

1) Aug.·. Loj.·. Cap.'. Caridade Universal, na cidade
de Cachoeira.

2) AIIg.·. Loj.·. Cap.'. Caridade e Segredo Feirense, na
cidade da Feira de Sant'Anna.

3) ~ll1g.·. Loj.·. Cap.'. Lu: e' Caridade, em Canna·

vieiras.
50
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Sociedades scientificas litteraria3, artisticas
e recreativas

Socíedade ~ledica da Bahia.-Fullclada em 13 de Abril,
e inaugurada em 3 cle Maio de 1888. O seu fim é pro
mover o estudo de todas as questões concernen tes ús
sciellcias medicas, e de ludo quanto possa contribuir
para o progresso da medicina. O numero dos socios
é de 50 eITectivos e 6 correspondentes.

Não tem patrimonio, sustenta-se com a contribuição
mensal de l~OOO de cada socio erIecti vo.

Ainda n<lo possue bibliotheca propria, mas pretende
organisar uma, ser,'Ínclo-lhe de nucleo os livros e re
vistas orrerecidos, ou prestados pelos socios. Publica os
seus trabalhos na Gau(a Medica da Bahia.

A esrorços e diligencias desta sociedade, reuniu-se
nesta capital em 15 de Outubro cle 1890 o 3° Congresso
Brazileiro de Medicina e Cirurgia, que funccionou dia
riamente até 25 d'aqnelle mez.

Gabinele POl'lllglle<:. de Leitura -Foi ['undado em 2 de
Março de 1863. Tem por fim promover a instrucç<lo de
seus socios. Em 31 de Março de 1892 quando termino u
o anno social, o numero de sacias era de 562. Compõe-se
seu patrimonio de uma bibliotheca no valor de réis
11:464~276, bens moveis no de 4:766.M63, e em estabele
cimentos bancarios tem 6:15()~000.

A sua bibliotheca contem 4.000 obras em 6.000 vo
lumes.

Está estabelecido ú rua de Palacio cm um bom e
vasto predio.

Gremio Lilleral'io.-O fim desta p:'oveitosa associação
é espalhar a instrucção e o gosto pela litteratura, por
meio de uma bibliotheca.

Fundado em 20 de .Maio de 1860, o numero de seus
socios é de 248, divididos em quatro classes, a saber:
effectivos 255, remidos 13, benemeritos 12, 11onorari05 4.



A sua biblioLheca possue 3.45U obras em 5.748 volu
mes, alem ue diversos jornaes e revistas.

Tem UIIl pllrimonio ue 1:000~OOJ, alem de livros, es
tanles, mubilia c oul.ros objectos no valor de 25:000~OUO.

Recreio Musicc./ Unido dos r:hapelleiros.-Foi fundaGa
n'esta cidade em 5 de Fevereiro dc t885.: Conta ella
t25 sacias, sendo: eITeclivos 59 e d,ilellanli 66. O seu
capital é actualmente de 3:970,4000. Esta socicdade tem
por fim ensinar e aperfeiçoar o ensino musical entre
sens associados.

Sociedade ~lusical Recreio do Bomfim.-Teve seu prin
cipio cm 10 dt! Maio de 1881; cultiva a musica con
tando presentementc 45 sacias el1' cli vos. ão tem
patrimonio.

Sociedade Musical Carlos Gomes.-Foi l'und<.lda em I."
de Setembro dc 1837 em Ilapagipe, frcguezia de Noss'l
Senhora da Penha. Ensina c cultiva a lllU ica, para o
que, como as outras sociedades musicaes, tem um pro
fessor habilitado, e sustenta uma banda formada pelos
sacias. O numero de sacias sobe a 125.

O :-eu patrimollio consiste em moveis e instrumentos
a valiados em 3:000~OOO.

Club Cai:r:eiml.-O fim desta sociedade é instruir e
dcleitar seus associados; foi fundada em 21 de Maio de
1876 c conla 3r sacias. Tem um palrimonio de 10:0003
e possue tambem uma bibliotheca com 655 volumcs.

Eslá cm um dos melhores edifieios ua rua Pcdro
Luiz, uma das mais honilas da capital.

Club Ingle::. (The Bailia Brilish Club) -Estc club foi
inaugurado em 1874 com o fim de offerecer aos mem
bros da colouia inglcza na Bahia um lagar commum,
onde esles podes em cncontrar-se facilmcnte, para ler
os jornaes eslrangeiro') e conslituir uma bibliotheca.
O club é manlido pelas assignaluras do sacias, e estas
cota~'ões são fixadas de mancira a equilibrar as despe
zas, pelo que não ha fundo de reserva. O numero dos
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socios é, actualmente, de 60, dos quaes o ~overna

dor do Estado e os consules da Inglaterra e dos Eslaoos
Unidos da America do Norle são membros honorarios.
O club possue uma bibliotheca de 2.000 volumes, sendo
principalmente romances, livros de biographias e ele via
gens. Com poucas excepções, estes livros sào escriptos
em inglez.

Alem destas sociedaoes, ha as seguintes, das qllaes não
. conseguimos obter informações:

Lyra de Apolio (musical); Eulerpe (musical e recrea
tiva); Lu:o Guarany (musical); Club Aliemci.o (recreativa)'
Club Alheniense (lilteraria); Gremio Lillerario e Scienli
fico (litleraria); Panlheon Lillerario (litteraria); Club
Inlernacional de Esgrima (recreativo); e outras muitas
que seria longo enumerar.

Imprensa

Pelo tempo do 530 governador (l8l0-i8) D. Marcos
de Noronha e Brilto, 8" Conde dos Arcos, foi que ap·
pareceu a primeira gazeta impressa na Bahia.

O governo adiantadissimo desse illustrado fidalgo que,
além do impulso dado a instrucção publica do paiz pa·
trocinando a proposta alevantada dos benemcritos
Pedro Gomes Ferrão, Alexanclre Gomes Ferrào e padre
Francisco Agostinho Gomes, crcou a nossa bibliotheca
publica, cstabeleccu, tambem, a primeira .lypographia
onde foi impressa a gazcla Idade de Ouro.

A sua autorisaçào veio com a carta regia ele 5 de
Janeiro de 1811, tendo por primeiro redactor o padre
Ignacio José de i\Iacedo, trahalhando sua typographia
n'um dos commodos do Morgado de Sanla Barbara.

Aberta assim a liberdade de publicaçào, diversas ga
zetas foram sendo dadas a lume, ([estacando-se c!'enlre
cllas o Semanarío Critico e o COIlslilucional, quc proficuos
serviços prestaram á santa causa da nossa indepeQ'
dencia.
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i\Iuito naturalmente} a par de outros descnvolvimcn
tos, foi a imprensa crescendo, publicando-se diversos
jornaes não só de interesses patriolicos, como commcr
ciaes, notando-se alguns l111moristicos, scientif1cos e lit
terarios_

Seria longo enumerar todos os orgãos de publicidade
que já existiram neste Estado.

Actualmente publicam-se na capital os seguintes:

Diario da Bahia-O Diario foi fundado em 1856 pela
firma social Manuel Jesuino Ferreira & C., que em 1858
passou a propriedade da folha ao Dr. José Joaquim
Landulpho da Rocha Medrado, o qual em 1860 transfe
riu-a ao Dr. Demetrio Cyriaco Tourinho.

Em 2 de Agosto de 1868 passou á uma sociedade ano
nyma, foi orgão do partido liberal até a extincção
d'esse partido, que tem mantido até hoje a publicação
da folha e feito acquisição de novas machinas, typos e
material para a impressão de obras avulsas, cartões dc
visita e montado uma of(jcina de encadcrnação com
pleta, com todos os machinismos modcrnos.

A tiragem é superior a 4 mil exemplares e sua pu
blicação é diaria, sendo presentemente das diarias a
mais antiga do Estado.

Trabalha com machillas de Alauzet e Liberty, impor
tando papel de França e da Allemanha occupando em
snas orncinas 63 operarias, além do pessoal da adll1illi~

tração, revisão e redacção.

E' gazeta politica, orgão do partido republicano fe
deralista, e publica actualmente o expediente de t\ltLs
as repartições pnblicas, inclusive dos tribnnaes jud i
ciarios, e o expediente e dIscussões das dnas casas do
parlamento do Estado_

Estado da Bahia-O Estado da Bahia pertence a uma
associação de cidadãos politicas. E- o orgão do partido
nacional, e tem por programma sustentar a repnblica
federativa e parlamentar.
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Fundou· se 00 regimen monarchico, com o oorl1e de
Jornal da Bahia, sahindo o primeiro .numero a 9 de
Maio de 1853. ])efendia as idéas do partido conser

vador.
COI~ a mudança politica, passou a ter o nome de Ga

zela da BaMa em 10 de Janeiro de 1879 e ainda ml1dou·o
para o de Eslado da Bahia, que conserva, depois da
queda da monarchia, em Agosto de 1890 o numero de
tiragem é de 1.000 exemplares. O oumE:ro de operarias
varia de 25 a 30.

Jornal de Noticias -Folha da larde de 6.000 exempla·
res de tiragem e de vasla circulação em lodo o Es
tado.

Fundado em 1878 por uma associação par'ticular,
passou por com pIela reforma sob a firma social de
Carlos de Moraes & Carvalho em 2 de Novembro de
1886, sendo director da [olha o pharmaceutico Lellis
Piedade.

E' completamente ueutro em poli ica e além de no
liciario minucioso, parle lilleraria, secções humoristicas
sobre os faclos do dia. correspondencias da republica e
do estrangeiro, possue um serviço telegraphico especial
de lodos os ponlos do Br:,)zil e do estrangeiro, parte
commercial dese.lvolvida, taxas cambiaes, movimenlo
do parlo, colações da bolsa, elc.

A redacção e lypograpbia occupam os primeiros an 
dares dos predios n. 16 da Rua das Princezas.

E' impresso em macbina Marinoni, de reacção, mo
vida a molar a gdZ carbonico. Occupa em suas ol'ficinas,
iuclusive o administrador, o mac!linisla e o ajudante,
26 operarias.

Foi premiado com medalha especial Da Exposição
Universal de Pariz em 1889.

Diano de Noticias-Sahiu à luz no rlia 10 de Março de
1875, tendo sido o primeiro jornal noticioso, imparcial,
complelamente neulro nas luctas parlidarias, que se pu-
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blicou em todo o Brazil; bem como foi t;lmbem o pri
meiro que iniciou serviço telegrnphico diario de todas
as p:lrtes do mundo civilisado, e as subscripções em
fa\or dos pobres, havendo, certas, todo'> os anllos
duas, uma para o Natal e outra para a Paschoa dos po
bres, tendo até hoje distribuido cerca de 80:000~000.

Foi fundado por ;\[anuel da Silva Lopes Cardoso, au
xiliado por Eduardo De-Vecchi, que pelo fallecimento
d'aquelle passou a ser seu proprietario e redactor
chefe.

E' de grande tiragem e circulação e dedica-se aos in
teresses de todas as classes, deiendendo os seus direitos.

Occupa em sua officina 24 operarios alem do pessoal
da administração, revisão e redacção.

Correio de Noticias-começou a sua publicação n'esta
capital no dia 28 de Abril de 1892. E' propriedade de
Arthnr, Mendes & C. Sua tiragem é de 4.000 exempla
res; publica-se diariamente. E' muito lido e procu~ado.

Leiluras Religiosas -Foi fundada em Abril de 1889. E'
prc priedade particular c tem de tiragem 4.000 exem·
piares, sendo sua publicação semanal.

Monilor Calholico-Publicou o seu primeiro numero
em 19 de Junho de 1887. E' presentemente propriedade
de uma associação. A sua tiragem é de 1.000 exem
plares e a sua public&ção bebdomadaria.

Ga:ela Medica-A Gazela Medica da Bahia antiga e con
ceituada publicação scientifica, foi fundada em Julho de

1866 por uma associação de facultativos. Actnalmente é
propriedade do seu director e redactor principal Dr. An
tonio Pacifico Pereira. Seu redactor gerente é o Dr. Braz
Hermenegildo do Amaral. A tiragem é de 500 exemplares.
A publicação é mensal, por fasciculos de 60 a 6-1 paginas.

Revisla do Emino Primaria - Fuudada em 1° de No
vembro de 1893. E' propriedade de um grupo de pro

fessores primarios; a tiragem é de 500 exemplares, a
publicação é meu aI.
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Scu fim é trabalhar pclo engrandeciment0 da instruc
ção e educação civica das creanças de accordo com os
principias cardiacs da escola fcder:lliva. Dar a sciencia
pcdagogica UIU caracter nacional, Ir:llJalhar para a ele
yação <10 professorado conquistaudo l'cgalias e auto
nomia para esta classe.

Revisla Commercial-fundada em 1892.
Monarchisla-fundado em ~892.

Echo da llocidade-orgão do Gremio Lilterario e
scientifico. Sua publicaçào é quinzenal. O primeiro
lIumero d'cste jornalsinhn sahiu a lumc em 39 de
Julho de 1893.

A Verdade-orgão da egreja baptista, puhlicação
mensal.

Alem das folhas citadns) existem aimla na capital
muitas outras de publicações hebdomadaria que seria
longo enumerar.

As cidades, muitas tem mais de um jornal, e de dia
a d:a novos vão apparecendo, augméntando-se o nu
mero de jorllaes de interesses politicas e neutros.

As folhas da tarde principalmente são vendidas nas
ruas por creauças, que annunciam em alias vozes o nome
do jOTnal e as principaes noticias do dia.

Os de côr pc,lilica são distribuidos pela manhã á maio
I ia de seus assignantes: sendo a vendagem avulsa insi
gnificante.

Nas principaes confeitarias, nos kiosques, lias plata
formas do elevador hydraulico ou elo plano inclinado
são encontrados á venda não sú os da capital como os
do exlerior.

Na cida'le de Cnchoeira publicam-se os seguiutes:
O GLlQralliJ--orgão republicano, noticioso,' litterario e

commercial, fundado em 1875.
Publica-se nns quartas, .sextas e domingos.
A Ordem-fundada em 18G9. Publica-se nas quartus

Feiras e sabbados.



p;m Santo Amaro cxistcm alcm dc outros:

o.popular-fundado em 1868, sahindo á lnz nas lcrças
e sextns-feirns.

O Commercial-fundado em 1888.
A tllvorada-na cidade de Aratuhipe tendo seis annos

de existencia, sahindo o sen primeiro numero em 18 de
A~osto.

O Pal'aguassLÍ-em S. Felix.
A Pulria -dc S. Felix do Paraguassú, orgão do partido

fcdcralista, foi fundado cm 1891.
A Ga:ela de l'alença-periodico lilterarin noticioso e

cOl11l11crcial, com publicação semanal, foi fundada cm
1888.

Topographia

CAPITAL, ClD,\DES E vrLLAS DO ESTADO

Capilnl.-A cida'de do Salvador na bahia de Todos os
Santos até o anno de 1763 capital do Estado do Braúl e
ainda hojesédedoarcebispoprimaz do paiz,a 12.0 53.'27".S.
e '1°37.'30, '10" E. E. do meridiano do Rio de Janeiro acha_
se situada no lado oriental da bahia de Todos os Santos
na costa occidental de uma ponta de terra, aHa e um
pouco recnryada, que se extcnde de N. aS. ol1erecendo
UlU a pecto de imponente bellcza. A cidade é irregu·
larmcnte edificada e divirle-se em duas partes muito
diflerentc : a baixa e aHa. A primeira, tambem chamada
praia, por se extender ao longo do mar, quasi que se
compõe de llma só louga rua, de mais de uma legua
dc extensão, com a qual, no ceutro do commercio,
corrcl11 outras de 250 a 300 passos de cumprimento, cor
tadas por travessas que do pé da montanha se dirigem
ao caes. Esta parte da cidade extende-se pelas freguezias
de Nossa Scnhora da Conceição da Praia, Pilar, Mares e
Penha.

E' nas duas primeiras que particularmente está COll
51



centrado o grande commercio com ~uas lojas, escripto
rios, armazens, trapiches, etc.

Tambem nella se acha a Alfandega, o ArsQnal ue ?lIa
rinha, o elegante ediGcio da Junta Commercial, os
principaes bancos, a Capitania do Porto, o Correio, etc.

Entre as egrejas notam-se a matriz da Conceição, em
um pequeno largo, grande, construida de cantaria da
Europa, com duas torres e um carrilhão, ricas alfaias e
utensilios do culto, de ouro e prata; a capella do Corpo

. Santo, antiga matriz; a de Santa Barbara, tambem an
tiga, ao lado da qual acha-se a casa em que se abriu a
primeira t) pographia que teve a Bahia e se publicou a
primeira gazeta a ddade de Ouro)); a matriz do Pilar edi·
ficada junto da montanha de que é amparada por fortes
muralhas, grande, dourada e lageada de cantaria euro
pea, com ricas alfaias. Junto a ella, do lado do mar
acha-se a capella do hospicio de Nossa Senhora do
Carmo, velha, deteriorada e fechada. Mais adiante es[:"! a
elegante capella da Ordem Terceira da Sanlissima
Trindade, sobre um alto, ultimamente incendialla, e a
insignificante e arruinada capella de S. Francisco de
Paula, lambem no alto.

Já na freguezia dos Mares encontram-se a vistosa ca
pella, casa pia e collegio dos nrphãos de S. Joaquim,
a matriz dos Mares e a capella, com hospicio dos fran
ciscanos, da Boa-Viagem.

Na seguinte ponla de Monte-Serrate vê-se a capella,
com hospicio dos benedictinos, em encantadora posição,
mas estragada; perto, sobre um alto, em ieliciosa posi
ção,ergue-se a grande, formosa e rica capella do Bomfirn,
logar de romaria, d'onde se descobre loda a cidade e
seus arredores. E' loda ornada de muita obra de tallla
e dourado, com sete altares, muilas e ricas alfaias de
ouro e prata e uma interminavel collecção ele ~nilagres.

Notam-se nesta capella bellos paineis a oleo, lra·
balho de um nosso pintor, Theophilo de Jesus.



T Jdas as scxtas-feiras 11a grande concurrencia de ro
meiros cujas esmolas sobem a importante somma de
contos de reis por anno. Suas festas em Janeiro são
muito brilhantes, concorridas e populares.

Ao lado da capella ha muitas casas para agasalho dos
romeiros.

Alem desta celebre egreja ha mais na peninsula de
Ilapagipe as de S. João, Rosario e Conceição da Ri
beira.

Esta ultima é celebre por nella estar sepultado o
bispo D. Marcos Teixcira. Finalmente na extrema da
peninsula acha-se a matriz de Nossa Senhora da Penha
ao lado do pala cio archiepiscopal, construido por D. José
Botclho de Maltos. Voltando para o bairro do commer
cio, chama a nossa attenção a praça do commercio, feita
sob o governo do Conde dos Arcos, á custa dos ne
gociantes, explendido ediflcio n'uma praça plantada de
tamanrindeiros, com granües sala , ornadas dos retratos
de sen fundador e bemfeilores. Atraz deste edificio, em
outra praça sobre o mar e ajardinada, ergue-se o mo
numento da campanha do Paraguay encimado pelo
anjo da 'ictoria.

O mercado de S. João construido pela camara em 1819
é pequeno; um outro na freguczia do Pilar no lagar
chamado Caes Dourado, foi edificado por uma compa
nhia. Outros edificios publicas notaveis são o escripto
rio e ponte da Companhia Bahiana de Navegação a
Vapor, o antigo quartel da cavallaria, o Arsenal de Guerra
junlo ao collegio de S. Joaquim, o gazometro em imme
diata visinhança, a estação da eslrada de ferro da Bahia
ao S. Francisco no lagar chamado Jequilaia, simples mas
elegante c vasta gare, construida de papier maehé, donde
seguem os trcns para Alagoinhas, Timbó, Rio S. Fran
cisco e em breve para Sergipe.

Pouco adianle desta estação e á direita cstá collocada
a penilenciaria. Na rua da Bôa-Viagem, está o grande



elegante e novo ediflcio do Asylo de i\Iendicidadc.
Numerosos estabelecimentos fabris tem surgido ulLima
mente deste ponto em diante, nesta area estão as
fabricas de pregos de arame, de charutos e cigarros,
vellas, chocolates e outras, destacando-se a do Em
poria Industrial, na Bôa Viagem, cuja construcçáo está
a concluir-se, destinada à fabricação de fazendas (Ie
algodão, a dos Fiaes de egual destino, a de ferro esmal
tado, etc., etc., promettendo brevemente fazer deste
extenso bairro uma peqnena Manchester caIU suas altas,
fumegantes e multiplicadas chaminés.

J(J. no BQmfim acha-se o importante edificio do I-Ios
pital Portuguez. Por toda esta parte da cidade curre
uma linha de carris urbanos, e uma outra que tambelll
vae ao centro della na parte alLa; ao longo do liltoral, cm
grande parte cercado de caes, estão os seguintes furte::;,
em melhor ou peior estado: o de Santo Antonio da Barra,
o de Santa Maria, e o de S. Diogo, a entrada da bahia
levantados nos primeiros tempos da cid&de pelo dona
tario Francisco Pereira Continha, e Manuel Telles Bar
relto. O primeiro foi reconstruido no seculo XVI pelo
engenheiro Turreano, occu pado em 162·1 pelos holande
zes, e hoje possue o grande pharol; o segundo de forma
de um hectogno, com muralhas, foi reconstruido em 1609
e armado com J8 canhões, possue hoje tambem um pha
rolete; o terceiro, finalmente, ao N. do segundo, acha
se num alto com muralhas em arco de ch'culo, está
desmontado, servindo, porém, de poste telegraphíco de
signaes maritimos. Mais para o N. e na praia está o
forte da Gambôa, de forma rectanglllaqcom diversQs
boccas de fogo, entre as quaes uma Amstrong de grande
alcance; é q encarregada da flscalisação do porto. No
meio do ancoradouro acha·se o forle de S. Morcello,
ou simplesmente do mar, em frente a cidade, de forma
circular, principiado por Diogo de Mendonça Furtado
em 1623 e reconstruido, por virtude da Carta Regia de

I
\,



4 dc Outubro de 1650, pelo Conde de Caste110 ;\lelhor e
reformado pelo Conde dos Arcos, que o armou corn 46
canbões, pos uindo hoje 30. Pouco alem da egreja de
S. Francisco ue Paula acha-se o forLe de Santo Alberto,
sobrc a praia e consLruido em ci ma de rochedos, do
tempo de D. Diogo de Menezes (1606-1612), foi consi
derado como um dos mais estraLegicos, mais adiante o
forLe da Jeqllitaia, hoje desarmado. FinalmenLe o reducto
hexagonal da ponLe de MonLe Serrate, com tQrreões' ja
existia na epocha das invasões ho11andezas, sendo occu
pado cm 1(j37 pelo Conde de Nassau. Em ruinas se acha
o dc S. Bartholomeu de Ilapagipe, Lambem tomado em
1627 pelo Conde.

A cidade b:->ixa liga·se á alta nem só pelas antiga.> e
ingremes ladeiras, para melhor anctamenlo das qnaes
tem sc feito grandes melhoramentos, como na do Barão
Homem de Me110, illJPorlante obra d'arLe, rua em gr~nde

parte sobre arcadas com suave declive, partindo do
ceuLro do commercio e sahindo no Largo do Theat'.o,
conhecida pelo nome de rua da MonLanha, como lambem
mcdiante um elevador hydraulico, o da Conceição, e
brcvemente por um ouLro, no Taboão' e uma linha de
ferro senLada Clll plano inclinado, puxado o carro, por
muchina fixa no alto, por mcio de cabos de arame. O Eleva
dor da Conceição perLcncente a Companhia Transportes
Urballos inaugurado a 8 de Dezembro de 1873, esLá·
collocado na rua da Alfandega, em uma Lorre de 191 pés
de aILura, terminando na Praça da ConsLilnição. Contem
dous camarins, e o tunneI que a esta conduz tem 81 1/2
pés de extcnsão. Cada camarim comporta vinte pe 'suas,
fazcndo-sc a ascenção em um minuLo. Subindo-se por
Cjualquer desses caminhos chcga-se a cidade alta, que
acha-se n'uma altura de 200 aLé 300 pés sobre o mar, em
terrcno deisgual cavado por "ales onde "c-se a exuberan
cia da vegetação sempre verde, e onde esLão planLadas
as grandes horLas, nas q uaes encontram-se todos os le
gumes, compo&ta de ruas mais lar~as e diversas praças.



Ponlos não edificados enlre as casas permillem ma
gnifica visla sobre o porto c as ilhas e eoslas fronleiras,
dos quaes é a mais mageslosa a que se lem do Passeio
Publico, um do~ mais beIlos da America. Esta parte da
cidade divide-se em seis freguezias: as d~ Sé, Victoria,
S. Pedro, Sant'Anna, Santo Antonio e Rua do Passo.
Uma setima, a de Brotas já é freguezia suburbana.
A egreja da Sé é o maior templo da cidade.

Possue uma só nave com uma capella do Sanlissimo
Sacramento ricamente ornada. Eslá colloeada sobre uma
pequena praça com vista imponente sobre o mar. Junto
a ella, ligado por um passadiço, acha-se o palacio ar
chiepiscopal. Alem da morada do arcebispo, f'unccioDa
nelle a secretaria e a relação metropolitana.

Quauto a origem deste palacio, diz Accioli, que em
provisão de 13 de Março de 1705 concedeu a Rrinha da
Inglaterra, regente de Portugal, li~ença ao arcebispo
D. Sebastião Monteiro da Vide para poder edificar a
casa de sua residencia e de seus successores no lerreno
que se achava designario paI-a o seminario archiepisco
paI, entre a egreja do Collegio e classes dos jesuistas e
as casas de João Carnolo Villas-boas, cuja obra orde
nava se fizesse no praso de oilo anl1os, sem que o mesmo
lerreno podesse ter outra applicação. Mas, reconhecida
a insufficiencia daquelle local para a obra pretendida,
permittia a provisão de 8 de Fevereiro de 1707 que
fosse subrogarlo pelo em que se levantou aquella casa,
a qual então pertencia a irrnandgde de S. Pedro dos Cle
rigos, a quem foi comprarfo por 5:200;5000, vendendo
se o primciro por 3:600.:5000, afi m de evitar-se, dizia a
proxima cilada provisão, q::alquer couteslação com os
Jesullas. Para adjulorio desle edificio concorreu a lhe
zouraria publica cum a quantia de 3:20 ~OOO em presta
ções annuaes de 4.00$000 pngos pelo contraclo dos Jizi
mos, segundo o delerminou a Carla Regia de 5 de No
vembro de 1706, sahindo da mcsma fazenda o dinheiro
necessario para o passadiço da referida casa, a Cathe-



dral e paredão da montanha a cavalleiro da cidade
baixa.

A Relação Metropolitana foi creada por provisão da
tada em LisbOa a 30 de Março de 1678 por D. Gaspar
Barata de Mendonça, logo depois de creado o arcebis
pado.

Elia foi installada com tre. ministros) desembargado_
res nomeados pelo arcebispo, cada UIl1, e o ordenado de
150pOOO, os quaes, por estar o arcebispo l:lutorisado por
esta vez somente prover as dignidades de chantre,
thesoureiro-mór, e conesias vagas da Sé, viuham a ficar
cada um com 300.W3:l, pagos pelos dizimas reaes do
Estado do Brazil, mas com a clausula de venceI-os no
caso de não Lerem os empregados beneficio algu m da
Sé, e, tendo-o, somente a quantia.de 150~OUO. Nesta cir
ClUn taneia ordenou a mesma provisão que, vagando
na Sé algum beneficio, ou no bispado alguma '/igararia,
preferis e no seu provimento o desembargador que não
possuisse benefieio. Além desta egreja da Sé existem
mais na fTeguezia a do Collegio dos extinctos Jesuistas,
com frente para a praça do Terreiro, sumptuoso edifi
cio servindo hoje de Cathedral, de mar more, em estylo
de seus constructores, caIU magnifica sacristia e muitos
altares. Na sua nave mór está sepultado o governndor

Mem de Sá, além dos arcebispos faIlecidos da archi
diocese. Alem desta ha mais as egrejas de S. Pedro
dos Clerigos, da Ordem Terceira de S. Domingos, da
Ordem Terceira de S. Francisco, do convento de
S. Francisco, da l1jllda e da Misericordia.

Nesta freguezia e junto a Ordem 3" está o sumptuoso
convento de S. Francisco, hoje contando mais de 30
frades vindos ':Ia Allemanha e Já naturalisados, que
pretendem levJotar a Ordem abrindo o noviciado e
cuidando da conservação do valioso templo e rIo con·
vento.

A egreja é uma notabilidade em obra de talha dou-
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rada e de j9carandú, toda coberta de talha dourada
não deixa ver um palmo tle parede núa. Possue elta em
um de seus alLares lateraes UlllJ irnagem de S. Pedro
de Alcanlara, que é urna perfeição de esclllplura. Os
corredores que clã entrada para o claustro até meia
altura são cobertos de bellos e rarissimos azulejos,
representandú assllmplos sacros.

Entre oulros erlincios ela freguezia da Sé, nota-se pri
meiro o pJlacio dos antigos vice-reis, 00 lado meridio
nal da praça de se'l nome, (hoje da Constituição), edin
cada primeiramente por Tl10mé de Sousa em 1549, re
construido em 1663 por Francisco Barrelto de Menezes
que fez no LJgar do antig) um novo edincio de 20 braça~
de frente, com 11 janellas, occupando um vasto quadro,
onde se acha a thesouraria, ohra que durou muitos
annos.

Ultimamenle foi arreJda a parte que olha para a praça
e novo palacio est<l. sendo levantado em estylo moderno
e el('gante. Segundo, o pabcio do Conselho ~Iunicipal

occupando o lado oriental daPraça da Constituição, con.
struido no ano o de 1849, reconslruido sob o reinado de
Aflonso VI pelo masmo governador, e ultimamente re
parado com moderna e elegante fachada e torre com
relogio, donde se tem um vasto panorama sobre toda a
cidade e arredores até o oceano .Tem salas de sessões do
conselho, secretaria e 'archivo de um lado e do outro
sala de sessões da Camara dos Depulados, secretaria
elc., elc. '

No pavimento in['erior [('m o lahol'alorio municipal de
hygiene, modernamente monlado, e a secção de enge
nharia.

Terceiro, a Faculdade de Medicina, junto a egreja do
Collegio, antigo convenlo dos patIres, e hoje inteira·
mente reconstruida e allgmentada com saJa nobre, salas
de aulas, laboratorios, 1U1lSêos, b'ibliotheca, etc.

A Bibliolheca Publica ['uudada pelo conde dos ArcoS
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cm IR11, com trinta e tantos mil volumes, acha·sc em um
vasto salão sobre a sacristia do mesmo collegio e o
Archivo Publico do Estado n'um palacete silo á rua
Vinte e uito de Setembro.

A nova Faculdade Jurídica acha-se na rua do Visconde
do Rio·Branco perto cio palado do Conselho Municipal.

O Lyceu de Art.es e Omcios na rua de D. José, perto
da S~, no antigo Paço do S:lldanha, muito visitado, e
como seu nome indica, ministra uma instrucção technica
aos operarias e artistas.

A Academia de BelIas-Artes no mesmo edificio em que
se acha o Archivo Publico.

J o fim da rua da Constituição, está, na praça ajardinada
ele Castro Alves, o Theatro de S João, edificado em 1806,
com grande muralha de segurança ao lado occidental,
royer, salões, amphilheatro, munido de quatro ordens
de camarotes, vasto palco, etc., para operas, dramas
e comedias.

O Thesouro do Estado acha-se situado na rua do Pão
de-lá.

Na seguinte freguezia, de S. Pedro, notam· se, entre as
egrejas, a da Barroquinha, pequ.ena, e no lado orien tal da
Praça Castro Alves, o Mosteiro de S. Bento, fundado em
1581' o antigo Convento de Santa Thereza, fundado em
1665· e a Matriz de S. Pedro, na rua larga de seu nome,
bem ornada e caIU ricas alfaias. Mais adiante acha-se,
sobre a vasta e ajardinada praça Treze de Maio, o con
vcnlo de Nossa Senhora da Piedade de capuchinhos
Italianos, edificado em 1679. Perto deste, e ao lado
orienlal da matr-iz, acha-se o Convento da Lapa de re·
ligiosas franciscanas, fuudado a 7 de Dezembro de 1744,
com capelIa muilo decente e quintal murado. Ahi deu·
se o racto heroico de soror Angelica, que inspir ou
ao pintor brazileiro Firrnino Monteiro a beBa tela que
que hoje possue o Lyceu de Artes e Omcios.

Em seglliela a praça Treze de Maio extende-se para o
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sul a larga rua Pedro Luiz, (antiga do Rosario); assim
chamada PQla capella que tem desse nome, pertencente
a uma irmandade de pretos.

Atraz desta, na rua de S. Raymundo, acha·se o Reco
lhimento desle uome, hospicio de arrependidas.

Mais arli1nte e em seguida da rua Pedro Luiz exten
de·se l'l da, Mercê1:, assim denominada pelo Convento
que nclla ha de religiosas ursulinas, grande, c<?m ca·
peHa dourada, tendo uma boa area toda murada.

Ao lado direito desta rua ainda ha a egreja dos
Al'11ictos, com beHa vista sobre o mar, e mais para o
norte a capeHa e Hospicio de Jerusalem, dos menores,
fundado em 1725 a diligencia.s de FI'. Francisco da
Conceição, naquelle tempo vice-commissario geral da
Terra Santa no Brazil.

Entre os edificios publicas desta freguezia destacam-se
o que hoje serve de secretaria do Governo e Senado, o
da secretaria da policia, ambos na Praça Treze de Maio,
o Polytheama, o Quartel General, o quartel da PoLicia, a
E~chola Normal de Homens, etc., e entre os particulares
muitos de natureza palaciana, como o Collegio de
S. José, nos Barris.

a Passeio Publico, situado no fim da beILa rua das
. Mercês, na Praça da Acclamação, feito em 1810 sob o

governo do conde dos Arcos, cm bellissimo ponto,
sombreado por cop:~das arvores, orrerece soberbos pon
tos de vista sobre a bahia e cidade. Possue bellos ter
raços, ornados de esta tuas de marmore, collecção zoolo
gica e um obelisco levantado pela camara cm memoria
da chegada á Bahia do principe regente, dtpois rei
D. João VI, chegada de enorme importancia historica
para a independel1cia do Brazil.

Junto a este Passeio, está o bistorico forte de S. Pedro,
fortaleza levantada no tempo dos Hollandezes, de forma
rectangular, que hoje serve de quartel. Foi n'eUe que teve
principio a guerra da independel1cia, pelo sitio que lhe



poz o general Madeira e o aprisionamento do brigadeiro
Mannel Pedro de Freitas Gnimarães em 19 de Fevereiro
de 1822. Egualmente d'ahi partiu o movimento repu
blic no de 1837, e a proclamação da republica dos
Estados-Unidos do Brazil em 1889.

Esse acontecimento substituiu o antigo nome de largo
do Forte de S. Pedro pelo de Praça da Acclamação.

Em seguimento a esta fortaleza encontra ·se a grande
praça conhecida po:- Campo-Grande, hoje Duque de
Caxias, onde ac~ualmente se está levantando o monu
Inento ao Dous de Julho, com memorativo da Indepen
dencia da Bahia, o maior e mais sumptuoso até hoje le
vantado no Brazil. Este campo é vastu e omado de
elegantes casas. Em um dos seus lados acha-se a Ca
pella Ingleza.

Delle segue para o sul a rua da Victoria, elegaute
bairro aristocraLico, composto de magnificas chacaras
e bellos jardins.

r a extremidade mel idional desta rua acha-se a praça
da Victoria. n'um dos lados da qual ~e ergue a Matriz
deste nome, primeira egreja construida no solo bahiano,
já existente em 1531 e elevada a matriz em 1552. Todo
o territorio daqui em diante é historico. Foi ahi que
se fundou a primitiva Bahia conhecida por villa Velha
do Pereira, Í'lndada por Francisco Pereira Coutinho,
primeiro donatario da Bahía (1536-1547), e onde viveu
Diogo Alvares, o Caramurú.

ma bella rua segue da frente da matriz para o largo
da Graça, onde existe a Capella e Hospicio deste nome
doados em 1582 por Catharina Alves, mulher do Cara
murú, aos frades benedictinos, e onde se acha sepul
tada a celebre donrtora. E' um logar aprazível, donde
'se descobre o oceaJlO, e ond e ha n 111 monumento á
memoria do caridúso e popular medico Dr. John L.
Paterson.

Da mesma praça da matriz da ictoria desce uma



beBa e larga rua que vae ter á povoação da Barra, onde
n'um allo acha-se a capella de SanLo Antonio da Barra
fundada em 1595 a 1600.

FinalmenLe pertencem aiuda a esta freguezia as ca
pellas de S. Lazaro, Madre de Deus, SanL'Anna do Bio
Vermelho, em diversos pontos já fóra da cidade.

EnLre os edificios publicos della desLaca-se o palacio
do Governadur- do Estado, na rua da VicLoria.

A fr-eguezia de Sant'Anna tem sua matriz sobre um alLo,
.a qual é de elegante archiLectura. E' notavel por nella
jazer-em os restos do infeliz Padre Boma e guardar
a gloriosa bandeira do 40° Batalhão de VolunLarios
da PaLria. Outras egr-ejas desta fr-egllezia são: a egreja
e Convenlo de SanLa Clara do DesLerro, muiLo rica
em objectos de ouro e prata, lodo murado, e com gran
de quintal denlro do qual ha uma capella de SanLa
Thereza.

A Capelh da Saúde, dourada e com ricas alfaias, a
de NazareLh n'um aprazível sitio, a de Santo AnLonio
da Mouraria pertencente a uma irmandade miliLar, bem
como a do Bosario, do quarLel da Palma, e a capeJl:l do
Tingni, são as principaes egrejas desLa freguezia. A da
Palma, com hospicio fundado pelos AgosLinhos, perLence
hoje ao InsLituto Omcial Secundario de InsLrucção. O se
minario theologico de S. Damazo, Cl'eado por carta regia
de 5 de Abril de 1811, principiou ahi a sua acLividade
até ser depois tl'aosferido para o convenLo de SanLa
Thereza, já atraz cilado. E' noLavel o museu de hisloria
natural do InstituLo. Alem desLes edifícios rIo culLo, ha
nesta freguezia o Collegio dos Orphãos do Coraçào de
Jesus, com capella de esLylo goLhico, o da Providencia,
tambem com capella do mesmo esLylo, a Escola Nurmal
de Senhora~, o QuarLel da Palma, o Asylo dos Expos
tos, o de Santa Iza bel e o nnvo lIospiLal de ~azareLh.

Entre as praças e ruas cumpre disLinguir o Campo da
Polvora (hoje Praça dos MarLyres) assim cham.tdo por
ter o governador Roque da Costa Barretto para ali re-



movido o deposito de polvora que até então se guardava
em S. Bento, com grande prejuizo para a população;
celebre por nelle ter tido logar em 1817 a execuçãú do
padre Roma e cle outros patriotas peroambucanos. Fóra
desta particularidade, nada de recommendavel tem o
campo, no estado em que actualmente se acha, apenas
nivellado mas pouco edificado, solitario e triste como
que lembrando ainda a tristes scenas liberticidas que
nelle se deram e o antigo cemiterio que aIli possuiu a
Mizericordia. Mais alegre é o Largo de Nazareth com
suas elegantes casas o grande hospital e a antiga ca·
pella.

Na fregueda da rua do Passo, alem de sua matriz
dourada e munida de ricas alfaias, notam-se o Convento
e Egreja do Carmo, fundado em 1585, outr'ora rica, IlIas
hoje muito decadente com o proximo desapparecimcn
to da ordem; a Capella da Ordem Terceira, ao lado do
com'ento, rica e de gosto moderno' e a Capellla de Nossa
Senhora do Rosario da Baixa dos Sapateiros, antiga ma
triz, pertencente a uma irmandade de pretos. A fregue
zia de Santo Antonio além do Carmo, que se segue para
o norte a antecedente possue uma grande Matriz sobre a
pra'a de seu nome, mas muito simples. Mais importan
tes são suas eapellas: a da Couceição do Boqueirão, na
rua Direita de Santo Antonio, dourada, rica em alfaias,
pertencente a Ordem Terceira da Conceição, confrari~

de homens pardos; a de Nossa Senhora do H.osario dos
Quinze Mysterios, nova e insigniflcante, pertence a uma
irmandade de homens pretos; a de S. José de Riba ~Ia",

doada por carla regia do Conselho UlLramarino de 2-1
de Outubro de 1807 a beneficio dOll meninos orphãos.
Perto della acha-se o Recolhimento dos Perdões, com
capella bem ornada. Mas para o norte está si tuado o
Convento de lassa Senhora da Soledade de religiosas
lll'sulinas, em local aprasivel, e poucos passos mais adian
le está a capella de oss1:l Senhora da Lapa, conhecida



por Lapinha, celebre por suas festas de Reis, e por se
guardarem em um barracão situado na praça em que s~

acha a egreja os e -nblemas da Independcncia da Bahia,
que são annualmente conduzidos, a 2 de Julho, so
lemnemente, pela cidade.

Póra da cidade, e ainda pertencente a esta freguezia
no logar chamado Cabulla, houve a capella do Santís
simo Coração cle Jesus, edificada a 8 de Setembro de
1820 pelo padre Francisco Gomes de Sousa, onde primei
ro se estabeleceu o collegio de meninas orphãs, e hoje
conhecida Cllm a invocação de ossa Senhora do Res
gate.

Alem desses edificios de culLo, ha nesta freguezía
um Hospital de Leprosos, estabelecido pelo governador
D. Rodrigo José de Menezes em 178·1 com capella u'uma
quinta que pertencera aos J esuitas.

Tambem é digno de menção o grande deposito de agtl~

com que é abastecida a cidade, pertencente á Compa
nhia Aquaria do Queimado. Existem ainda, mas desar
madas, nesta freguezia, duas fortalezas: a de Santo An
tonio e a do Barbalho, em pouca distancia uma da
outra. Aquella, hoje casa de detenção, data do tempo
de D. Diogo de Menezes, e SU'itentou renhidos combates
nas invasões hollaedezas de 1624, 27 e 37, particular
mente na ulLima, em que diante della veio quebrar-se
o poder do conde de Nassau.

A do Barbalho, do tempo dessas invasões, e de syste
ma abaluartado, foi a primeira da cidade, em que as
triumphantes tropas libertadoras arvoraram a bandeira
auri-verde no glorioso dia 2 de Julho de 1823. Junto
d'ella havia até LIa poucos annos o matadouro munici
pal, que deixou de o ser para rez JS, e ficou servi ndo
apena" plra o abaLimento ri gndo suino, depois que o
conselho municipal construiu um grande matadouro na
faze,](la Retiro, ligado a cidade por uma linha de bondes.
Entre as rnas desta freguezia merecem citação: la) a



chama la Direita de Santo Antonio, larga, ar('jada, com
boas edificaçõcs, a qual vae ter ao Largo de Santo An
tonio, onde se acba a matriz e a fortaleza qne teru o
mesmo nom!'; 2°) a da Soleda<le, de so!T"ivellargura, 01'

Iada de muito boas casas, desemboccando no alto no
Largo da Soledade, onde está situado o convento deste
nome. O calup.) (1.) I3arbalho, vasta· praça dJ aspecto
rural, que' agora está sendo nivellada, será cm b:'c\'c
um importante logradouro publico.

As freguezias da Sé, S. Pedro, Victoria, Sant'Anua e
Santo Antonio, da cidade alia, são atravessadas pelas
linhas de bondes das companhias: la) Transportes Urb:.J
nos, da Praça da Constituição através <.las freguezias dn
Sé, S. Pedro e Victoria até a Barra e Rio-Vermelho;
2') Trilhos Centraes, da baixa da Barroquinha ao Rio
Vermelho pela Fonte-Nova, Retiro e baixa da Soledade;
3°) Linh!\ Circular, com duas direcções, nma partindo
da Praça Quillze de Novel!lbro (antigo Terreiro) atraves
sando as prillcipaes ruas das freguezias da Sé, S. Perlro
e Victoria até o Canella e Bom-Gosto; e outra partindo
<.lo mesmo ponto e indo ao alegre snburbio de Nazareth,
na freguezia de Sant'Anna. Uma terceira linhfl d'esta
companhia parte da Baixa dos Sapateiros, contorna
ascendendo o antigo convclll/, do Carmo, atravessa as
principaes ruas da freguezia de Santo Antonio até a
baixa da Soledade, e d'ahi em diante por uma nova rua
de insensivel declive, fcita na encosta <.la montanha, vae
á frcguezia dos Mares, já na Calçada do I3olllflm, e
segue até o piLLoresco arrabalde de Itapagipe' 4') Vehi
culos Economicos, na cidade baixa, que parte do largo
onde esta a egreja da Conceição da Praia, atravessa
as principacs ruas elo commercio e vae ao Bomflm, onde
tem'a sua estação, partindo d'ahi o:.:tro ramal que vae
a Hibeira de Ilapagipc. E~ta companhia passa tamuelU
pela bonita rua da Bôa-Viagem, onde a Companhia Elll
porio Inc1ustrial do Norte está construindo talvez a pri
meira fabrica do Brazil de tecidos de algodão.



A cidade possue seis cemiterios: 1°) Campo Santo, com
uma bonita capella de puro estylo gothico, e com impo
nentes mausoléos' 2°) o dos Estrangeiro; ;l") o Inglez,
todos na fregueúa da Victoria; _1°) Quinta dos Lazaros
na freguezia de Santo Antonio; 5") Massnranduba ou
Bom-Jesus, na freguezia dos Mares, e 6°) o de Brotas,
na fJ'('guezia dec;te nome, onde tambem se acha o Asylo
S. João de Deus para alienados.

Uma das particularidades da cidade é um lngo que a
banha do lado de leste, conhecido pelo nome de Dique,
de cerca de dous kilometros de extensão e largura cor·
respondente, cercado de altas collinas cobertas de vi
çosa vegetação, e a margem orien tal do qual passa uma
linha de bondes em procllt-a do poelico arrabalde do
Rio·Vermelho, lendo no aHo o vasto asylo S. João de
Deus, e na occidental, tambem sobranceiro, o novo
bairro do Tororó, com capella.

Com um pequeno auxilio da ade tornar-se-hia esle
logar um ponto de rara belleza depois tle saneadas
competeutemente as suas margens. A lradieção atribue-o
aos hollandezes, como seu proprio nome o indica, mas
o dique que fizeram parece ser apenas um enlulho
(deiche) que fizeram através d'aquelle tanque para esta
belecer a commuuicação entre Nazareth, pela ladeira
deste nome, e as Pitangueiras, pela ladeira dos Galés,
entulho que deu seu nome teutonico ao lago.

Entre os arrabaldes mais estimados da Bahia notam -se
o Rio- Vermelho, a Barra, a Boa·Viagem, o Monte-Serrate,
Itapagipe e Plataforma, tod05 maritimosj Pitangueiras,
Castro-Neves, Cabula, Brotas e Cid.ade de Palha, de ca
racter carl1peslre. O Rio-Vermelho corno tal tomou in
cremento depois que, dos annos de 1870 em dianle, se
construiram duas linhas de bondes para aBi. Desde este
tempo a pobre povoação de pescadores, resto da antiga
missão jesuitica de S. Paulo, transformou-se em elegan_
te arrabalde, com hoteis, beBas chacaras, boas edifi-



cações, hypodromo etc,; muito procurado pela bôa ~o

cicdadc pelos seus banhos salgados, Pela mesma rasão
é procurado o arrabalde da Barra,

CWAlJES

1) fllagoinhas-~ ova e importante cidade, situada so
bre ae; margen<; rlo rio Catú, af1l:1en'.e no P,ljll II C qlle
a cor'a de Norte a Sul, cabeça da comarca de seu
nome, de ediflcação nova com ruas largas e casas
geralmente terreas, m~s possuindo graude numero
de sobrados, sendo todos caiados e envidraçados.
Possue tres praças: do Mercado, do Commercio e da
Matriz, na ultima das quaes se acha, em C'onstrucção
ainda, a matriz, servindo de tal, no entretanto, a capell:.l
do Senhor do Bomllm situada á margem direita do rio
Catú e a esquerrla da rua Com'uendador Moreira Rego,

Ale:n destas egr~i'ls ha m'lis a de Santo Antonio na
anlign p1Voação de Alagoinhas velha. Entre seus edifi·
cios p Iblicos uo'a-se a ca a do Con elho no fim da rua
Nov::! d.l Camar::!, em ['rente da estação do caminho fer
reo in::(lez, uma 'da melhores do Estado.

Suas grandes ['eiras são ['eitas aos sabbados nas duas
vastas praças do Commercio e do Mercado, na ultima
da qu I se acha o edificio do mercado e açougue con
struido pelo Conselho. A innustria se manifesta em tres
I'Jbricas de sabão, quatro alambiques, uma serraria a
vapor, duas orficinas de ferreiro bem montadas e di
versas olarias, Seu commercio é grande, especialmente
o do ['uma, assucar, couros e borracha de mangabeira
lendo relaçãe directas com a capital do Estado e com
as cid'1des, villas e I'rcguezias que ficam á margem das
linhas ['erreas do Prolougamento e do ralllal do Timbú.
O município lavra canna, fumo e cereaes e cria g:ldo
vaccum e cavallar.

A cidade possue duas gal'es: uma antiga das linhas da
Bahia e Timbú, e outra nova, espaçosa e de estylo agnl-
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davel da linha do Rio S. Francisco. Finalmente possue
alem do anligo cemiLerio religios'"l, u 11\ novo em con·
strucção 1U3ndado levanLar pelo COllsdllo a Oesle da
cidade, e quaLro escolas.

A cid~de Leve sua origem n'uma pequena capella
dous kilomelros a LesLe, de invocação de Sanlo AnLI)
nio, filinl ;l freguezia de Inhambupe, siLuar!n em deser
los LflinlL'iros nas estradas das boiadas CJue vinham do
I iallhy para a Babia. O alvarú de 7 ele Novembro de
.1816 elevou esLa capella a calhegoria de freguezia que
por seu turno foi erecLa em villa no 31lnO de 1 '52 pela
resolução provincial n. 442 de 16 de Junho.

Chegando em 1863 a esLrada de ferro ao logar, ondr,
conforme o conLracLo com o governo, completavam-se
123 kiJomelros, ahi fixou-se a estação tenninal a Oeste
e a 2 kilomeLros de Alagoinhas. Pela affluencia de
grande numero de trabalhadores e mais empregados,
foram alli levantadas di\Crsas ca inholas coherlas e ta
padas de capim, para onde em ·1868 foi transferida a
grande feira que havia em Alagoinhas aos s3bbados.
Por esle motivo nem só os negnciallles do Jogar, como
de ontros, engrossaram o commercio e começar3111 a
edi!lrar pela ordem e plano confeccionado pela camara,
conslrucções que se foram executando e augmentando
com rapidez admiravel. Pass3ndo-se 3ssim a villa de
Alagoinhas para a povoação da Estação, !lcou a fre
gllezia desamparada, pejo que a lei n. 1.135 de 28 de
Maio de 1871 p::ssou sua séde para a capella cia
Egreja Nova e a de n. 12-48 de 28 de Julho de 1872
crcou nUla nova freguezia no logar da nova Yilla, re
stituindo enLreLanLo a lei de 12 de Agoslo de 1881 a
Alagoinhas velha sua anLiga fregutzia. Finalmenle a
ele 7 de Junho de 1880 elevou Alagoinhas Ú calhegori3
de cidade.

2) Amar{josa-Siluada em um planalLo aLravessaclo pe:lo
Ribeirão, cerc3da de rerLeis v.tllcs, a quaLro !egous da



vilIa de S. MiI-lLI\.:1 n'um dislricto fertilíssimo coberto de
boas mallas, corlada por alguns rios e cercada de mui
las fal.endas de café, composta predominantemenle de
casas lerrea~, caiadas e envidraçadas e alguns sobrados,
formando Lres praças e quatorze ruas. Na praça da
Malriz acha-se silunda a egreja parochial de Nossa Se
nhom do Bom Conselho, unica egreja da cidade. Sun
ca"a de Conselhos, situada na rua Conselheiro Oanlas,
ncha se em bOI11 eSlado. aquella praça lem lagar aos
sabbatlos as gran.Jes e c~ncorridas feiras. Seu commercio
de exporlação tle café e fumo é activo e con~litue a prin
cipal riqueza do municipio, remellendn para mais de
250 arrobas daquelle genel"D e 20U.0.)0 desle para a ci
rlnde de azarelh, com a qual se acha ligada por uma
linha ferrea. Suas relnções commercíaes são com esta
ullima cidade e eom a Capilal, Curralinho S. Felix,
Cachoeira e Santo Antonio de Jesus e Areia.

Alem da lavoura desses dous generos de commercio,

ha no municipio tambem creação de gado vaccum.

Quatro fabricas de sabão lrabalham n'esta cidade.
Tem seis escolas publicas na cidade, nas povoações
dos Brejões, Corta-Mão e Corrente, e qualro particula
res na cidade, e nas povoações da Tarlaruga, Brl'jões
e Cavaco.

Nasceu d'uma aldeia de indios de nome Bailinga. Sua
[rnguezia é creação da lei de 30 de Junho de 1855, c.

villa ela de n. 1.726 de 21 de Abril de 1877, que para
alli mudou a sede cia villa da Tapera, executada a 15 de
Fevereiro de 1878, e por acto do govemo do Estado de
Hl de Junllo de 1891 foi elevatla á calhegoria da cidade.

:3) Al1do['((!J!J-Siluaela no I ibeirüo ete seu nome sobre
o qual passa uma ponte de madeira, baslante populosa,
com boas ruas, soITrivel etlificação, bom comrnercio,
pequena egreja, ccrnilerio e feira ás segundas feiras.
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Goza do clima geral das Lavras; quente durante o dia
frio durante a noite e com munhãs nebulosas. Fregllezia
e yilla são creações da lei n. 2.534 de 18 dc Maio de
J888. Foi clc",lda a cidade pelo acto do governo do
Estado de 28 de Abril de 1891. O lagar nasc!-Ju com o
estabelecimento das Lavras-DiamanLinas.

4) Araluhype-SiLuada sobre ambas as margens do rio
de seu nome, sobre o qm:l ha uma ponte de pedra e cal,
'a seis kilomelros de 1 azareth, formada de boas casas
terreas e de sobrados, caiadas, envidraçadas e pintadas,
que compoem dez ruas calçadas e dnas praças: a da
Matriz e a Dous de Fevereiro.

Naquella acha ·se a egreja parochiai de Sanl'Anna,
alem da qual ainda ha na cidllde ullla capella de No sa
Senhora de Guadelupe na rua de seu nome, c, fóra da
cidade a de Nossa Senhora da Conceição no arraial de
i\Iaragogipinho e a de Santo Anlonio na proxima aldeia
de Indios, fundada nos u\limos annos do XVI seculo
para razer face aos as:-.a\los dos selvagens.

A casa do Conselho siLuada á praça DOL:s de Feve
reiro, com frente sobre o rio, é Ulll bello e espaçoso pa
lacete em exccllenles condições. Nas sexlas-feiras e
sabbados ha n'esla praça importantes feiras que se
extendem pelas ruas vizinhas tio GOI'ernador, do Dr. Vir
gilio Dalllazio e Quiuze de Novcmbro. Seu commercio
de exportação de afe, lab~co em pó, fariuha e raspa
duras para a Capital, e animado e exlendc suas relaçôes
para a Lage, Areia, Con1luisla, Jequié, i\Iaracás e mesmo
alé o Eslado de i\Iinas.

Ha um pequeno e antigo cemilerio ao lado <1a malriz,
e nm novo que acaba de conslruir a inlenJenL:il muni
cipal em pu içüo hygicnicd COIII quarenla palm0s sobre
lresenlm. de arca, com solidas alicerces de pedr2 e cal,
eleganles pilastras e gradil de ferro, rechado por Uill

portão grande, faltando-lhe ainda a capella.



Os habiLantes do municipio occupam-se na lavoura ele
canna, lu mo, café, mandioca P. cereaes. Seis escolas
possue o municipio, sendo duas na cidade duas no
arraial de Maragogipinho c duas na freguezia da ova
L:'lge. Fabricam assucar, aguardente, farinha, louça, li
jollos e telhas. Celebres sào as q uarLinbas, talhas e mo
ringues de ;\Iaragogipinho.

A fre"uezia foi crenda pela lei de 2 de Junho de 18-10,
a villa pelo aeLo do governo do Estado de 7 de Feve
reiro de 1890 e a cidade pelo de 9 de Junho de 189l.
Nasceu de uma capella lt:vantada nos fins do seculo
por descendentes do primeiro sismeiro daquelle rio
Paulo de Argollo Menezes.

5) Areía-Situada em parte no valle e margem de Ji
qlliriçú e em parte n'um alto, dividida assim em dous
bail ros: Areia de baixo e Areia de cima, a vinte e ullla
legllas de ~azareth e vinte de Maracás, povoado novo,
d'umas quatrocentas ca as de ahenaria e telha, envi
draçadas, porém geralmente terrea . Na Areia de baixo
acha-se concentrado () commercio e nella tem lagar as
feiras, e na de cima acha se a matriz de S. Vicente
Ferrer, a casa do Conselho e as habitações das autori
dades e primeiras pessoas da cidade.

Seu COl111l1ercio é vivo e grande, exporta lUuito café
e fumo, productos do ferLiI municipio, cujas estrada"
são bem povoadas e cheias de plantações, bons siLios
c alguns engenhos. Alem deste generos exporta mais
cacáo, gado rnUdr, cavallar e va~cum e em menor escala
farinha, ra padura, assucar, cachaça, milho, feijão,
toucinho e carne do sol.

Emquanto nào chegam ahi os trilhos da «Tram·roall
de Naznreth", -ão estes p~ouuctos exportados no lombo
de burros para os portos, ou estações mas proximas.

O habitantes do lllUllil"ipio, pelo que ficou dito, em
pregam-se na lavoura dos ciladas «rLigos e na creayào.
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São inleressantes os magniflcos pastos e mangas, onde
se engorda com rapidez prodigiosa. Pela lei n. 261 de
16 de Março de 1847 foi crrada a freguezia de S. Vi
cente Ferrer, pela lei n. 1611 de 17 de Junho de 187fl
foi elevada á yilla e p~ra ('lia transferido o fôro da villa
de .liquiriçá, e finalmente por acto do governo do Es
tado, de 30 de Junho de lH91, elevada a cathegoria de
cidade .

. 6) Barra do Rio-Grande-Siluada no ponto de confluen
cia do nio-Grande com o S. Francisca, dividida cm dous
bairros: um, onde a ec'liflcilç.ão é mais regular, fica bem
na fóz do Rio-Grande e na margem do S. Francisco,
e outro ficha-se somente a margem c'l'aquelle rio e come
ç-nn por nelle se ec'lificarem ranchos para refugio no
1('l11po das cheifls e que afinaI com o :lugmenlo da po
PUhlÇii n foi-se divirlindo em ruas e está hnje muito im
I orlanl(', é o bailTo chamac'lo rio Rosario. A edificação
da cidade oitocentas casas mais ou menos, com quanto
baixa e antiga, é solida, com ruas largas, alinharias
e paral'ellos e duas excellentes praças. Alem da m triz
de S. Francisco das Cllagas, pOS<;lle a cidade m::lis uma
do Ros1J'io e unl'l. ter eira ainda não concluida, talvez
pelas despropositadas dimensões em que foi principiada.
Sua casa do Conselho é excel1enLe. Seus habitantes
~osam ria fama de civilisarlos; o espirito publico e de
associaç-iio estú em grande desenvolvimento; ha uma
Santa Casa de ~lizericordia com edificio importante
para hospital, u.ma so,eiedade anooyma para constru
cção de um theatro, UJll1 sociedade philarmonica, uma
IYPoJraphiJ, etc., e duas escolas. A. industria da cidade
consiste na arte de ourives, no que se trabalha admi
r::I\'(,\lIIenle por preço Ini'!:o. E' patria de emeritos bl'a
zileiro-; O clima é muit') salubre c permitLe a planta
ç:io dos fructos eUl'Opeos, particularmente de uvas,
que são abundantes e baratas.
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Seu commercio é bastante animado, as feiras s:'io
quasi que quoLidianus. Ahi <Jl'/luelU tanto os produclos
llue du:.ccm de :\linas Ccraes, CdrillIH.llh~l. Rio úas Egotls
e rubú pelo S. Francisco, de Camj1o-L Irgo e S:lnta
Ritta pelus rios Gran le e Preto, corno os que sob~1U de
Joaseil'o, Remanso, Chique-Chique pa~a esses ponto'>. o
que faz da cidad.: úa Barra o verdadeiro centr.:> co'n
mercial do Rio S. Francisco. Os habitantes li municí
pio são menos lavradores que crearlores, pois a creação
de gado é feita em larga escala. Teve sua origem de
um arraial de indios mansos que D. João de L'lncastro
mandou erigir nos ultimos annos do XVrI seculo para
fd.zer face ás invasões que os seI agens Acoroa/. ~s e
i\IJcoazes fdziam constantemente nos estabelecimentos
pecl1urios da população civilisada. Pelo m~i:l'!o do
XYHI seculo os habitantes requereram a elevação d 1;1]3

povoação em vilIa e o conde de ALonguia, em obeJicn
cia á provisão regia de 5 de Dezembro de 17:>1, que
allendia ÚS sl1pplícas d'aquclIes moradores, mandou
erigir a nova vilIa pelo ouvidor de Jacobina, dezem·
bargador Henrique Correia Lobato, que a installou a 2.3
de Ago to de 1753. O territodo CID que se ac1u a ci
dade, bem como todo o da margem esquerda d~ S. Fran
cisco, conhecido por sertão de RodelIas, sendo primi
tivameute pertencente a Bahia, que o eolonisou e admi.
nistrou, fundaudo D. João de Lancastro ncm só a
povoação de que, como já dissemos, snrgin a actual ci
dade da Barra, como as outras de Campc-La;-go Pilão
ArcaJo, etc., passou, em virtude do decreto regio de 1l
de Janeiro de 1715, a pertencer a Pernambuco, mas so
mente na parte administrativa e ecc1esi:lslica. poryuanLo
a judicial continnou sujeita a Sahia. Mais tarde o de
creto de 15 de Janeiro de 1810 creou a comarca do
Sertão de PernambucQ, comprebendeudo a villa de Cim
hres, os julgados de Ga:-nhuns, Theresina, Ribeira de
Pajahú, Tacaratú Cabrobó e a villa de S. Francisco das



Chagas da Bana do Rio Grande com as povoações de
Pilão· Arcado, Campo-Largo e Carinhanha, mandando
que a villa da Barra, que até então era da correição de
JacolJÍna, não obstaute perteneer a capitania de Per·
narnbueo, por lhe estar mais proxima do que a cabeça
dd comarca respecLiva, nC,lsse na SU'l correição perten·
cendo a nova comarca.

O decretu, p:>rém, de 3 de Junho de 1820, crcou
nova c:>marca, desmembrada da tio l;ertão de Pernam
buco, deuominando-a do Rio de S. Francisco, comprc
hendendo, como cabeça, a dita villa da Barra, e a de
Pilão·Arc~do com al; povoações de Campo Largo e Ca·
rinhanha.

Esta comarca du Rio de S. Franci ·co, que começava
no Páo da Hil;toria e terminava no rio Caribuamba, foi
pelo decrelo de 7 de Julho de 1824 desmembrada de
Pernambuco e anl]cxada a provincia de Minas, mas a
resolução de J5 de Outubro de 1827 desligou-a desta
ultima e encarporou a a Bahia, voltando assim este
vasto territorio a primiLiva possuidora depois de ccnto
e doze annos.

Quanto ao eccleciasLico continuou ainda sujeito a dio
cese de Pernambuco até que, por decreto n. 693 de 10

de Agosto de 153:3 e decreto consi~torial de 25 de i\'ltio
de 1854, passou a pertencer tambcm a l3ahia.

7) Belmonle -Situada em aprazivel colJina da margem
direita, e quasi na fóz do rio JcquilinllOnha, composta
de umas trezentas e cincoenta ca~as em rua; alinll'lda
e de excellentes ares. Possue matriz com a iuvocação de
1 ossa Senhora do Carmo, casa do Consclho, duas esco
las, estação telegr<l pilica, e desde 1883 Ulll pilarol na
barra. Sua posição e desenvolvimento que tem sido a
cultura de cacáo, no valle do Jequi~inhonila, hem corno
O commercio com o nortc ac Minas, promeLlem-lhc UIU

futuro lisongeiro.
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Seu commercio tendc a augmentar; exporta cacáo,
madeiras e piassa\'a das ricas e extensas fiorestas do
municipio. Em diversos pontos deste, existem ricas
l1edreiras de mulliplas qualidades ~ até de marmore côr
de rosno O rio é muito piscoso e suas margens ferillis
simas. Nasceu de uma aldeia de botocndos, das tribus
:\lanhão e Camacan alli reunidos pelo Jesuita padre José
de Araujo Ferraz, fundando uma capena de Nossa Se
nb.ora da Madre-Deus. Em 1718 creou D, Sebastião
;\10nteiro da Vide uma freguezia ahi sob a invocação
de I ossa Senhora do Carmo.

A villa foi installada em 1765 pelo ouvidor geral de
,Porto-Seguro Dr. Thomé Couceiro de Abreu.

A eirlade é creação do act() do governo do Estado de
:!3 de Maio de 1891.

8) Cachoeira-'Antiga e legendaria cidade situada sobre
a margem esquerda do ParaguJssú, quatorze leguas da
capital, em frente á cidade de S. Felix, com a qual se
acha ligada por uma das primeiras pontes de ferro do
llrazil, de 365 11I 6"* de comprimento sobre 911I de largura,
Jividida em v<ios de 911I"*1 cada um, construida pela
Companhia da Estrada de Ferro Central, que d'ahi
tambem construiu uma linha á Feira de Sunt'Anna.
A cidade é, alem disto, banhada pelos rios Pitanga
e Caquende, que lhe fornecem optima agua potavel,
principalmente o primeiro, e o segundo, ricos banhei
ros naturaes, aproveitados diligentemente pela popu
lação pelas repetidas cachoeiras, que proporcionam ricas
quedas de UlDa agua, a que se attribuem, alem disto,
qualidades lherapeulicas nas lllolestias da pelle e sy
pbililicas. A cidade é longa, lDas estreita pela angus
tura do valIe. cujos montes Capoeirussú, cheg~m se
muito perto do rio, favorecendo as cheias de que e!l;) é
visitada de vez em quando com maior ou menor pre·

5,1



JUIZO para a cidade, como em 1839, cm quc as f1guas
trazidas pelo fio a invadiram a uma altura de 8"'75 a
cima da baixa mar, obrigando a fazer-s-l e,n canoas
o transito pelas ruas, Compõe-se de ciul:o praças, seis
largos e quarenta e tres ruas e travessas Lle eJilicação
bôa, na sua mór parte composta de sobrados de um
andar e poucos de dous, sendo as casas terrcas na
rasão de pouco mais de um terço.

Dentre as ruas, tO'las são calçadas, são a~ pdn-
. cipaes a da Matriz, orlada de bel1Js sobrados prolon

gando-se sob diversos nomes, até o Porto, na extrema
occidental, e a de 13aixo com bellos ediflcios, alguns ele
aspecto palaciano, onde se localisou o comlllercio, e
em suas circumvisinhanças possue copiosas e elegantes
lojas. Alem da matriz de Nossa Senhora do Rosario,
situada na rua já citada, de seu nomc, ha mais nove
egrejas, Ires com torres c seis sem ellas, que são: o
Carmo, na rua de seu oome, a de S. João de Dell~, no
hospital da Santa Crosa da :\IiGericol dia, na pruc;a da
Regeneração, da Conceic;iio do ?lronte, sobre Ulll monte
com magnil1ca vista sobre a cidade e o Par:lgu3ssÚ.
As seis sem lorr'cs são: Nossa Senhora dos Pobres, ao
Caquenc1C', Nossa Scnhora do Carmo, da Ordem Ter
ceira, Nossa Senhorf1 do Amparo, iTossa Senhora dos
Remedias em frente ú pn.lça ;\laciel, e ~ossa Senhora
do Hosario do Coraçãfl de Jesus, 00 monle fronteiro ú
praça Deorloro. A egreja da Ajuda, sobre um alto entre
a rua de Baixo e a da Matriz, é a mais antiga da cidade.
Sua casa de Conselho edificada em 1698 sobre um lerra
pleno possue dous pavimenlos, sendo no superior os
commodos e salões necessarios rara o jury, conselho e
sua secretaria, e no inferior as prisões publicas.

Não ha feira e seu cOOlll1crcio lel11 decahido com
a abertura das eslradas de ferro; com tudo tem rclaç6es
com S. Felix, Feira, S. Gonçalo, Camisão, Baixa-Grande,
Mundo-Novo, etc. Possue tres cemilerios, cios quaes
dous ainda em cOBstrucção, pertencentes á ;\risericor·



dia, irmandade de! 'assa Senhora do Rosario do Cotação
de .Tesus, e Ordem Terceira do Carmo. A industria prin
cipal é a do enfardamenlo e enrola de fumo para a
elqwrtaçào, e 2. da fabricação das caixas de charutos.
Para este fim possue tres serrarias. Alem disto ha urna
grande fabrica de tecidos, diversos alambiques, fabricas
ele torrefaeção de café, de sabão, colla, vinagre, cha·
rutos, olarias e refinações. A margem do Paraguassú
acha·se orlada de um caes esperando sua conclusão e
prl longamento até a ~Ianga e ponte da Estrada de
Farro. Possue bons hoteis, typographias, gazetas dia·
I ias e periodicas, sociedades liLler'arias e heneficentes,
illuminação publica, medicas e pharmacias, açougues,
correio, oilo eseolas das quaes sete no centro do muni·
cipio, etc. Acha-se em communicação aILernada com a
capital pelos vapores ela Companhia Bahiana; com a
Feira de Sant'Auna pela estrada de Ferro Central, cujos
trens largam da elegante gare da :\[anga, tocando em
Belem (7 kilometros) e depois de uma subida por um
plano inclinado em zig-zag, mediante pontilhões, cortes e
viaductos de grandes alLuras e admi:-aveis obras d'arte,
atlingem a Feira no 430 ldlometro.

E 'la lIuporlante cidade teve sua origem n'um anti
quissimo engenho levanlado, segundo nos iuforma Ga·
briel Soares, por Hill mameluco Rodrigo Marlins por
sua eouta e pela de Luiz de Brilto e Almeida, irmão de
João de BriLlo e Almeida, dono do engenho da Ponta.
Das mãos d'estes passou para as dus Adornos, descen·
dentes de Caramurú, que levanlaram novo engenho
moviLio pelas aguas do Caquende, fizeram a capella
da Ajuda e uma casa nobre de morar, aldeiando muitos
indios que mais tarde prestaram bons erviços á civi
lisação e povoamento de toda aquella região_ Em 1688
fui esla capclla elevada a freguezia por sua boa posição;
foi elevada ú cathegoria de villa em Janeiro de 1689
por D. Juüu de LenciJstro, em execução a Ord. Rrg. de



27 de Dezembro de 1693, conjunctamente com Jagua
ripe (Dezembro de 1697) e villa de S. Francisco (Feve
reiro de 1698) as primeiras que se crearam no Recon
cavo da Bahia.

a epocha da independencia foi o centro vivo da
actividade libertativa dos bahianos, onde primeiro foi
levantado o brado de liberdade, constituindo-se uma
Junta governativa a 25 de Junho de 1822 e depois um
governo provisorio, composto de representantes de
.todas as villas colligadas e que governou a provincia,
dirigindo todo o movimento militar contra a Capital,
occupada pelas tropas portuguezas ao mando do ~ene·

ral Madeira. Durante a Sal.Jinada em 1837-38 fui tam
bem a sede do governo legal. Berço de grandes talen·
tos e brazileiros no.taveis, ainda hoje seus habitantes
distinguem-se vantajosamente na litteratura e nas artes,
produzindo poetas e musicos festejados.

Seu termo, hoje muito reduzido, compõe-se de ter
renos de lavollra de fumQ e canna particularmente a
freguezia do Iguape, delicioso valle, onde desde os
primeiros tempos da cl)lonisação se estabeleceu e des
envolveu uma rica e poderosa lavoura de assucar, como
hoje ainda alleslam os grandes engenhos, as casas pa
lacianas e as cnstosas capellas, cujas ruinas ainda dão
idea da riqueza e lustre de seus antigos possessores.

Hoje possue esta freguezia uma fabrica central.
O Rio Paraguassú é muito piscoso produzindo muito

saborosos robalas, curimãs, pitús e as Illuito aprecia
das petilil1gas, com que a população entretem um co 11'1

mercio com a capital.
Finalmente a 20 de Abril de 1826, por occasiào de

sua visita a Cachoeira, deu-lhe Pedro I o titnlo de [Je·

roica e a lei n. 44 de 13 de Março de 1837 ele\'ou-a ú
cathegoria de cidade.

9) Caelilé-siluada na nascença dos qualro l'il.Jciros de·
110minados Alegre Monte Pedreiras e Jatobá, que des-



aguam no rio Antonio, aflluente do rio de Contas, em
declive irregular da Serra Geral ou do Espinhaço perto
de UPl vasto plató de agrestes campos, onde toma
origem o rio das Rans, affluente do S. Francisco, com
clima delicioso, frio de faio a Agosto e temperado nos
outros mezes, a cento e dezoito leguas da Capital, e oito
da villa Bella de Umburanas.

A edificação é de systema antigo, com casas terreas,
na mór parte caiadas a tabatinga, seis sobrados e va
ria~ casas assobradadas formando vinte e uma ruas e
varias travess.ls, compridas, estreitas e mal alinhadas
e quatro praças: a da Matriz, Camara, S. Sebastião e
Alcgre.

Na primeira d'ellas acha-se a egreja matriz de Santa
Anna além da qual ainda a cidade tem a de S. João
Baptista, á rua de seu nome, a de S_ Benedicto, á rua
Quinze de Novemhro, e a de S. Sebastião, á praça
assim denominada. Sua antiga casa de Con elho, asso
bradada, pequena, mas solida, acha-se situada na praça
da Camara. O Conselho pretende mudar-se para um
sobrado de seu possessorio, sito ti praça da Matriz, por
ser mais vasto e mais com1110do. Na quarta praça, a do
Alegre, na parte inferior da cidade, tem lagar aos sab
bados e domingos as feiras abun.tantes de cereaes, por
pre os ridiculos, em um barrado de propriedade mu
ni'::ipal.

lIa na cidade uma industria especi Il de calçarlo de
couro, que tem muita procu·ra_ Seu commercio é re·
lativamente grande. lia muitas casas de negocio de fa
zcndas, molhados e miudezas, e um escriptorio filial de
fazeudas, miurlezas c ferragcns, no qual vem abaste-

I cer-se desse!; generos os negociantes da grande zona
do scrtão c lllLlrgens do S. Frane; coo Importa-se grande
quantidade dos productos da iudustria nacional, par
ticularmcnte da mineira, e de estrangeiros tI ue vem da
capital. Exporta algodão e gados, e$Les para o recoo·



cavo da Bahia e Estados de Minas e S. Paulo. Na cidade
ha duas escolas, e no munioipio mais uma no IJonito,
uma na Cannabrava das Caldeiras, uma no Caculé e
duas na de S. Sebastiào. Possue casa de mercado e
dous cemiterios, do Sanlissimo SacramenLo c S. I3c
nedicto.

Seus habitantes gosam da merecida reputaçào de
afTavcis, obsequiosos e civilisados, o que trouxe a ci
d&.de o nome de Côrle do Serlcio.

O mnnicipio tem todos os elementos de felicidade.
riciueza e bem estar, os quaes se desenvolverão quando
lá chegarem os trilhos de alguma estrada de ferro.

Suas serras contêm salitre, crystal e esmeraldas, e in
dicias de metaes preciosos e uteis.

Para a lavoura ha os melhores terrenos, der.de os
l'UctOS alé os cereaes e a amenidade do clima é tal
que possibilita a colheiLa dos fructos da zona tempera
tIa, especialmenLe da uva, e o lrigo do qual já se tem
feito pão. O milho, o feijão e a farinha enchem con
slantemente o mercado. O fumo é de boa qualidade,
lUas p )Uco, e do algodão atli produzido e exporlado
de muito boa qualidade, !la urna especie parLicular
naquellas zonas, amarellado com flos sedosos, chamado
por isso -aLgodão seda-muito apreciado no mercado
de Liverpool, e que promelte ser para o futuro um
rico producto para a indusLria manufactureira.

Algumas engenhocas e alambiques produzem assucal'
raspadura e cachaça para o consumo interno, que
Lambem absorve os afamados requeijões de Caelílé.

Lavram além disLo canna e cereaes, e criam gado. Suas
ruatt:Js produzem ruuiLo boas madei ras de conslrucção,
grande quantidade de planLas mec1icinaes e nulrem
caça de todas as especies.

A Lres leguas da cidade, no sitio de Agua Quente, !la
uma fonLe thermal de Sanla Luzia, que é concorrida
por syp!liliticos.



Não ha fabricas, e apen3s a idéa. de fundar-se uma
de leciclos.

O municipio é abunnanle d'agua, cariado de muitos
rios e regatos. Nasceu esla cidade d'umn aldeia ele in
dias Cahelés, que deyia ser grande como indica are·
pelição da ullim:1 syllaba de seu nome, signific~lll lo
augmento ou mullidão.

Conquistados por aventureiros paulistas, foi aterre·
no apossado por uns Carvalhos, que, com o arraial e
capella de Sant'Annfl, que n'elle se formou, doaram o
dito terreno para a creação da freguezia em 1754.

Tendo as terras sido encorporadas á corôa pelas clau
sulas dos § 3°, 5°, 13·,26. e 28· do alvará com força
de lei de 5 de Oútubro de 1795, foi, por occasião de
crear-se a. "illa em 1810, demarcada meia legua em
quadro, tendo como ponto central o pelourinho, para
dentro deBa se edificarem as casas.

Esta vílla foi elevada á cathegoria de cidade pela lei
n. 995 de 12 de Outnbro de 1867.

10) Camamú -situada á margem esqner~ado rio Acarahy
no fundo da bahia de seu nome, de edificação regulnr,
de casas predominantemente lerreas, cniadas, e na sna
maiol ia envidraçadas, que formam vinte e nove runs e
qualro praças: Matriz, Amparo, Deslerro e Municip::J!.
Em cada uma das tl-es prin.:eiras ha una egreja, de que
a praça tem o nomc. Sua egrl.'ja matriz é de invocação
a ~ossa Senhora da Assumpção.

Na quarla daquellas praças ncha-se a casa do Con
selho em bom estado. Não ha feiras na cidi.ule, e sim
na povonção do .tlcal'ahy qualro kilol1letros (1'ella, na
margem esquerda do rio e na elo Pillal'é dCL: kiloalclros
ao Norle.

O cOUlmercio é insignificanle e relaciona-se corn a
Capilal e villas proximas de Igrapiunfl, Sanlarém,l3ar-



cenas, Marahú, Santa Cruz, e as cidades de Valença,
Nazareth, Santo Amaro, Cachoeira e Ilaparica. Ha tres
cemiterios, dos quaes dous dentro da cidade, tendo
uma capella, sendo o outro fÓl'a D'estes, um é publico
c os outros de irmandades.

I-Ia na cidade duas escolas e duas na povoaçüo de
Acarahy, além de dez particulares. Sua illdustria prin
cipal é a farinha de mandioca e diversas pequenas la
vouras. A cidade nasceu de uma aldeia de Indios fun
dada pelos Jesuítas em 1560, que construiram uma ca·
pella de N. S. da Assumpção de Macamamú, a qual se
gundo alguns teve as honras de matriz em 1570. A.

benevolencia de Mem de Sá doou a esses padres todo
:lquelle territorio, ao qual elles foram ajuntando outros
obtidos por dadivas e legados parliculare!;o. Querendo
Ballhazar Ferreira Gaivota, procurador e locotenente
do ;l. governador da Capitania de Ilhéos, diz Ballhazar
da Silva Lisboa na sua «Memoria da Comarca de Ilhéos»),

levantar uma villa no districto de Camamú, incumbiu
<I'esta diligencia a ·João de Andrada, o qual rez casas de
feitoria, creou escrivães e jusliças e levantou a villa
com o litulo de Andrada,. Mas os Jesuitas a isto St op
puzeram, conseguindo, depois de longa dJll1anda, obter
seutença, dada na Bahia a 16 de Agosto de 1644, que
fosse a villa reduzida ao antigo estado de aldeia e que
os capitães do~ donatarios não inquietassem ou per
turbassem o collegio e pagassem as custas. Mas é pro
vavel que não fosse tal sentença executada, pois do
tempo do governo do general Francisco Barretto de
Menezes (1657 em diante) possuimos documentos, cartas
aos officiafls da camara de Camamú, que pt'ovam a
existencia da villa n'aquelle tempo, o que ainda é con
firmado pelo proprio Balthazar da Silva Lisboa, quan
do fallan lo da villa de Cayrú, diz que esta fôra erecta
no tempo do primeiro donatario, e que era uma das
cinco anligas villas de que se compunha a capitania,



das quaes era Camamú uma. Apesar de seu rico porto,
definha hoje Camamú cada vez mais, e agora particu
larmente com o /t>rescimento da visinha Marahú pelo
estabelecimento de fabricas de extracção e manipula
ção dos pt'oduelos da turfa..

Todavia o acto do governador do Estado de 22 de
Junho de 1891 elevou-a a cathegoria de cidade.

11) Campestre -situada no começo de um pequeno pla
nalto sobrepujado por algumas ramificações da serra
da Chapada, que o atravessa de N. a S. banhada apenas
por um corrego d'agua potavel e perenne, que lhe passa
em pouca distancia, e a i2 legnas N N O. da cidade
dos Lençóes e 8 a O N O. da villa de Palmeiras.

Sua população é pequena e .rudimentar a sua edifi
cação, de casas terreas, de má construcção, não envi
draçadas e poucas caiadas, formando poucas ruas e
LIma unica praça, onde se acham ainda não concluidas
a matriz de N. S. da Conceição, a casa de Conselho, e
onde as quintas-feiras se elfectua uma insignificante
f~il'a a que concorre apenas uma pequeha porção de
c.lrga~ de carne secca, toucinho, raspaduras, alguns
fructos tios suburbios, e cereaes, tndo, porém, em pe
q uena quantidade. Depois de se ter abandonado um pe
queno cemiterio que havia dentro da propria praça,
construiu-se um novo, mas em má posição e lllal con
servado. O cOl11mercio é muito insignificante. Os ha
bitantes do municipio s<lo lavradores de café e cannas
e criam tambe:'llu gado para o qual ha grandes e bôas
pastagens.

O municipio conta algumas bôas povoações. A fre
guezi:t é creação da lei 899 ele 15 de Maio de 1863.

A villa foi creada pela de 11. 2652 de 14 de Maio de
1889 e a cidade pelo acto do governador do Estado
11.491 de 22 de Junho de 1891.
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12) Carauel/us -bella cidade á margem esquerda do rio
de seu nome, a 291 milhas maritimas da capital, n'uma
segura e commoda bahia. Suas cinco ruas, que são pa
rallelas ao rio, de treze metros de largura, regularmente
cortadas em angulo recto por outras sete mais estreitas,
~ão calçadas, ornadas de casas que, apesar de baixas
e de antiga construcção, apresentam agradavel appa
rencia pelo regular alinhamento de todas, destacando
se alguns sobrados, e desemboccam em duas praças. Suas
egrejas, das quaes a elu Santo Antonio é a matriz, estão
em bom estado.

A cidade possue escolas publicas, um theatro, estação
telegraphica, pllilarmonica, hotel, pharmacias, lojas,
armazens de ferragens e molhados e é estação dos va
pores da Companhia Bahiaua. Seu commercio extende
suas relações até Arassuahy, Minas ovas, Monte Claros,
Grão Mogol, S. João Baptista e Philadelphia, cujos pro
ductos são d'ahi exportados. Possue olarias e fabl icas
de azeite de baleia.

Os terrenos do llIunicipio são ferteis e produzem em
grande porção a farinha de mandioca, e, em pequena
ainda, o café que é muito apreciado. Uma legua abaixo
da cidade, parte do ponto chamado Ponta da Areia uma
estrada de ferro, intitulada Bahia e Minas, que se ex
tende por ora até a estação Aymorés nas proximidades
da serra d'este nome, a 142 kilometros, tendo por es
tações Taqllary (38 kilometros) Jllrema (51), Perllhype
(66), Mllcury (122) e Aymorcs (142).

Esta linha pretende internar-se no Estado de Minas
até Philadelphia. Caravellas nascen d'uma aldeia de in
dias funriada pelos Jesuitas nos primeiros tempos do
povoamento e que depois desappareceu. Em 158l um
frude francez fundou alli uma egreja com o nome de
Santo Antonio do Campo dos Coqueiros.

Durante o XVI[ seculo populações diversas alli se es·



tabeleceram novamenle a ponto de em 1636 serem ata
cadas pelos Hollandezes.

Depois uns paulistas, que vieram dos sertões de
Minas, ahi começaram a assentar morada, mas desam
parando-a pouco depois, ajuntou enlão D. João de Lan
castro o resto desla população e os indios novamenle
no Rio das Caravellas, onde em t 700 fundo u a villa,
sendo sua freguezb só declarada como tal pelo alvará de
18 de Janeiro de 1755. Em 1855 foi elevada a cidade pela
lei 521 de 23 de Abril.

13) Condeúba-situada na conlluencia do rio de seu
nome com o Gavião, aflluente do rio de Contas, seis le
guas da fronteira de Minas e do Morro de Condel'lba, com
umas quinhentas casas de telhas, baixas, mas asseiadas,
e de bôa construcção, bõa matriz de Santo Antonio,
excellente casa de Conselho na praça. em cujo cenlro
se acha o mercado da feira, que é abundante e feita aos
sabbados. N'ella tambem são expostas á venda muilos
cavallos e "Bois, regulando em mais de lres mil cabe
ças o gado que remelle para a capilal. Possue dua~ es
colas. Seu clima é muilo sadio, suas aguas boas, seus
moradores de muito bõa indole, obsequiosos e alfaveis.
O terreno do municipio é fertilíssimo e aplo a todas as
lavouras. A de canna possue algumas engenhocas, que
fabricam assucar e raspadura de primeira qualidade.
A de mandioca tambem cresce em proporções extraor
dinarias. Ha tambem na região llorestal do S. do mu
nicipio e divisas com Minas, uma já solYrivel lavoura
de café, que é exportado para Cachoeira, apesar das
granrles lougitudes. A freguezia é de 1851 (resolução
n. 413 de 19 de Maio); a villa foi creada com o nome
de Sanlo Anlonio da Barra pela lei n. 809 de 11 de
Junho de 1860, e a cidade pela lei n. 2673 ele 28 de
Junho de 1889 com o nome d13 Condeúba. A região em



que se acha a cidade foi conquistada aos botocndos
p~lo coronel João Gonsalves da Costa em 1805.

Em 1831, quando a freguezia do Rio Pardo foi elevada
a villa, ficaram esses territorios, bem como os da Con
quista, fazendo parte da provincia de Minas Gemes,
donde foram desligados em 1839 por terem os habitan
tes allegado acharem-se já em numero de 8 a 10.0uO e
estarem apenas distantes noventa e seis leguas da ca
pilaI da Bahia e da de !\finas cento e oitenta.

14) Conquista-situada na fralda meridional da serra
do Periperi, ramificação da cordilheira que vem do
Estado de Minas e se extende por um formoso valIe, que
desagua pára o Patype ou Rio Pardo, o qual fertilisa o
S. do municipio.

Dista oitenta e quatro kilometros da villa dos Po
ções, cento e oitenta da cidade. de Condeúba e cento e
setenta da villa de Bom Jesus dos Meiras, as quaes
mais proximas lhe ficam. A cidade, edificada em terreno
accidenlado, é formada de casas terreas e envidraça
das na sua maioria, e tle poucos sobrados, caiados a
tabatinga ou cal, formando onze ruas e duas praças.
Na praça maior e mais central, chamada da Matriz
acham-se a egreja parochial de N. S. da Victoria, a
unica da cidade, e o paço do Conselho, propriedade
particular.

N'essa mesma praça ha ao~ sabbados uma feira bas
tante concorrida, onde a municipalidade possue UIU

grande e bem proporcionado edificio. A cidade tem UlU

cellliterio bem collocado, com capella, e duas escolas
publicas, além de seis particulares. Seu commercio c
assás importante e extende suas relações á capital do
Estado, ús cidades e villas do centro c aos municipios
do Rio Pardo e outros do N. de Minas, com cujo Esta_
do limita-se. Dista quatrocentos c oitenta kilomclros da
capilaI, com a qllaI se communica em parte pela Es-



trada de Ferro Central. Os habitantes do mUnIClplO são
em geral lavradores e creadores. Cultivam a canna, o
café, a mandioca, o algodão, o milho, o fumo, o arroz,
etc. Criam muito gado vaccum, cavallar e muar em
importantissimas fazeudas. Fablicam o assucar e a
aguardente em um grande numero de engenhocas, a
fariuha de mandioca, o polvilho e a cal. No valle do rio
Pardo 11a marmores, bem com.) pedra de c111 e 5al
gemma.

Ha abundancia d'agua potavel e para as neccs5idadc
da lavoura. Coberto de gigantesca5 mattas, dotado de
um uberrilllo e abençoado terreno não experimeuta o
municipio os rigores da secca; pelo contrario na que
ha quatro annos Uagellou o sertão, soccorreu o centro
e parte do Estado de Minas com muitos milhare5 de al
queires de farinha, feijão, etc., com o que aLlrahiu para
seu seio mais de 10.000 immigrantes, o qne muito tem
concorrido para a prosperidade da cidade que não tem
cessado de augmentar de modo notaveI.

Na cidade a temperatura desce no inverno de 17 alO
gráos e no verão regula 18 a 25 a sombra, de forma que
crescem os fructos europeus. To d? a regiãG da Victoria
foi occupada por uma numel'osa e aguerrida tribu de
indios de beiços furados e rodellas, o quaes de 1803 
1806 foram subjugados pelo mestre de campo João da
Silva Guimarães e seu genro o coronel João Gonsalves d~

Costa, dep is de uma guerra crúa, que acabon-se por
uma longa batalha, principiada ás -.l hora~ da madru
gada e [jnalisada à tarde, entre trezentos indios e cin·
coenta portuguezes, em um Ioga r a uma legua da actual
cidade, ainoa hoje por isso chamado Butalha, de que
sahiram victoriosos os clll'istãos, que, em allusão ao
facto ahi construíram urr.a capella com o nome de
N. S. da "ictol ia tia Conqui"ta.

Esta capeUa ficou dependente e filial da matriz do
Rio Pardo, que estava, como aiuda está, as~entada em
terreno do Estado tle ~'linas. Quando em 1832 a As-



sembléa Geral votou li primeira escola para a nova
povoação, a requerimento de seus habHantes, passou a
capella a pertencer ao termo do Urubú.

A lei 124 de 19 de Maio de 1810, no seu 3' arli go
elevou li capella á cathegoria de freguezia e o povoad~
á de villa, annexando-a a comarca do Rio de Contas
sendo ella iustallada a 9 de Novembro daquelle anno de
1840. Finalmente o acto do governo do Estado de 10 de
Junho de 1891 elevou-a a cidade com o nome simples
mente de cidade da Conquista.

15) ClJnnavieiras-em pessima situação n'uma ilha, á \
margem esquerda e foz!do rio Pardo, em terreno panta
noso, com edificações baixas, sobre estacadas em ordem
a evitar a invasão das aguas na enchente, que tornam
as habitações de insupportavel humidarle, cercada de
mangues e rios, como o Sipó qne desagua no Palype e
banha a ciLlade pelo lado de . communicando-a com o
arraial de Commandatuba por meio de um canal abel'to
pelo general Pederneiras. ficando assim ligado o Patype
com o Porim.

A edificação é de taipa e d'esle mesmo material é a
egreja matriz de S. Boaventura do Poxim.

As casas formam cinco ruas com tres lra vessas e
urna praça.

As ruas !..ão largas e alinhadas e desemboccam no rio.
Tem casa de Conselho, duas escolas e estação lelegra
phica. Apesar ja immensidade de rios, brejos e co
moros de lama, que a cercam, e que nas marés de lan
çamento produzem uma tal IDvasão de mosquitos, de,
que ninguem se pode livrar, não ha uma só vertenle
na ilha, e apenas uma cacimba com agua impotavel
vendo-se, por isso, forçada a população a prover-se da
que verle de alguns buracos feitos na margem do rio
E' claro que em laes condições é deploravel o estado
s.luitario, sendo a população mais ou menos dizimada



por febres de mão caracter, que aIli reinam, favore
cidas, além (!'isto, pela grande proximidade eHI que se
acha o cemiterio das casas da cidade, além do pouco
cuidado com que n'elle se fazem as inhumações. Apesar
d.l tão desfavoraveis condições, tem Cannavieiras au
~ll1elltado, já pela descoberta das minas do Salobro, e já
pdo desellvol rimento rapido e crescente que tem tido
no rio Pardo a lavoura do cacáo; concorrendo não
menos para o seu progresso a communicação, pelo rio
da Sats.\ e can:ll Poassú, com o rio Jequitinhonha, cujo
valle tambem está povoado e occupado pda sobredita
lavoura.

Tudo isto tem dado grande desenvolvimento ao
commercio da cidade, cujas relações se extendem até
a cidade de Arassnahy, em Minas.

Os rios, alem disto, possuem grandes e inexgotaveis
pedreiras do mais fino marmore de varias côres.

Os terrenos são de uma prodigiosa fertilidade, cober
tos de riquissimas matlas virgens. O córte de madeira,
em qne muita gente se occnpa, contribue tambem para
o enriquecimento da população. A freguezia da cidade
é creação do auno de i718; o decreto de 17 de Novem
bro de 1833 elevou-a a cathegoria de villa e o acto do
governo do Estado de 25 de Maio de 1891 á de cidade.

16) Feira de Salll'Anlla-situada n'uma vasta planicip,
a uma legua da margem esquerda do Jacuipe e oilo da
C:lch:'leira, cüm a qual se acha ligada por urna estrada,
de ferro, em posição alta, com bom clima aconselhado
pelos medicos aos doentes do peLo; sua temperatura no
inverno é de 15° a 180 cent.

A cidade é muito bem edificJda, com ruas espaçosas,
asseiadas, alegres, cercadas de muilo b;>us edificios,
grande e excellente casa de Conselho, açougues exem
plares e luxuosos, hoteis, theatro, etc.

Entre as q natro principaes ruas distingue se a do



Senhor dos PdSSOS, a melhor da cidade por sua largura
e bellez:), com a egrt'ja de seu nome.

A matriz de Saul'Aona, graULle e vistosa, acha-se á
enlrada da cidade, perlo da gare da Eslrada de Ferro.
Perto acha·se o bello llospilal de lisericordia em uma
rua cheia de bonilas chacaras.

Na rua Direita nola·se o As)'lo de N. S. de Lourdes,
para orphãs, fundado pelo virluoso padre vigario
Ovidio Alves de S. Boaventura, fallecido a 19 de Março
de 1886, sepultado na matriz, e a quem se aeaha de le
vanlar uma esta tua.

Grandes são ainda as celebres feiras que deram nome
a cidade, as primeiras do Eslado, e que se efTecluam
ás segundas-feiras de cada semana nas lres grandes
praças da cidade. Na primeira d'ellas, que é calçada e
cercada de casas commerciaes, tem lagar o mercado
dos viveres em abundaneil espanlosa. Na segunda são
expostos á venda os produclos, como couros, fumo,
aguardente, elc. Na terceira, chamado Campo do Gado,
tem lagar a de gado cavallar, vacculU, muar, lanigero
e suino, a maior do Estado, onde por semana vendem-se
para mais de 10 mil rezes, cavallos, ovelhas c porcos.
Estas feiras, parlieularmente a do gado vdccum, lêm
solfrido nos ullimos annos, depois da conslrucçào do
prolongamenlo da Eslrada de Ferro de S. Francisco.
O cOlUmercio de fumo occupa a aclividade de onze
casas em grosso e setenta de retalho. Ha qualro fabri·
cas a vapor, das quaes uma é de azeite \l oulra de
sabão.

Os terrenos do munieipio prestam-se á ereação de
gado e cultura de fumo. Ha, porém, alem desta, a la
voura da canna, milho e feijão.

Originou-se de uma fazenda, onde já em 182 havia
uma capella, filial da freguezia de S. José das Itaporo
rocas, e um grande arraial, com muitas ruas e lojas,
feira semanal de viveres, fruelas, fazendas, ferragens,
caças, elc., sendo lão grande nessa epocha o concurso



de povo que se matava quarenta a cincoenla bois. Em
virtude dcsta importancia, o decreto de 13 de Setembro
de 18"12, creou alli uma villa, a pedido dos habitantes e
a lei de 19 de Marçl) cle 1846 tran!>feriu para ahi a séde
da freguezia de S. José de Itapororocas.

A lei, finalmente, n. 1320 de 18 de Junho de 1873 ele
vou-a á cathegoria de cidade. Durante a Sabinada em
1837, pertenceu á facção da revolução que em seus
re!>tos 3hi se refugiou nos ultimos dias, sustentando
com vantagem um ataque das tropas do Governo.

17) llhéos-situada na bahia de seu nome, com excel·
lente ancoradouro para quaLquer embarcação, mas :..em
cae". A cidade é pequena, composta de casas terreas e so
brados formando algumas ruas calçadas. Entre os edi
ncios publicos notam-se a matriz de S. Jorgr, peque
na, a tambem pequena casa de Conselho e uma ca
pella. Na sua bahia desaguam os rios Cachoeira e Al
mada ou I ahype. As terras do município são muito
ferteis e produzem o cacáo, o café, a mandioca, a
canna, que nutrem e aviventam o commercio da cida
de, com especialidade a aguardente de canna. As fa
zendas de cacáo muito se tem augmentado. Vastas e
riquissimas são suas matlas e grande é o producto das
pescarias, nem só no mar, corno nos rios e lagos. Um
d'estes rios, o do Almada, acha-se, porém, obstruido
para a navegação pelo predominio que alli adquiriu
uma orchidea, denominada Dama do Lago, para ahi
levada da capital pela belleza de sua flor, a qual, pelo
enlinhado de suas longas raizes, creou tal embaraço a
navegação, que custará grandes sornlDas antes que se
possa destruíl-as.

Os terrenos, além d'isto, são abundantes de turfa e
schistos betuminosos, pelroleo, naphta, etc.

Foi a cidade de Ilhéos fnndada por Francisco Ro
mero, loco-tenente de Jorge de Figueiredo Correia,
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donatario da capitania, quan.:lo em 1515 ou 36 veiu
dar principio a colonisação dessas terras. Durante
muitos alJnOS foram a novi!. cid~de e o terriLorio da
capitania o theatro das mais devastadoras guerras e
assaltos por parte dos selvagens, parlicularmente da
tribu dos Aymorés que destruiram todos os estabeleci
mentos e reduziram a cem o numero dos habitantes
da cidade de S. Jorge.

Depois de por pouco tempo ter estado em posse da
familia de Jorge Correia, passou a capitania, por com
pra, para a de Lucas Gualdes e da d'este para a de
D. João de Castro, por execução feita contra aquelle,
até que por fim reverteu á corôa sob o reinado de
.D. José por compra a D. Antonio de Castro. Em 1635
uma armada hollandeza, sob o commando de Lichthardt,
entrou no porto de Ilhéos, atacou e saqueou a villa.
A "illa, pois, data de 1536 e â cidade de 1881, epocha
em que a resolução n. 2187 de 28 de Junho elevou-a a
essa cathegoria.

A freguezja foi creação do primeiro bispo do Brazil,
D. Pedro Fernandes Sardinha (1551-56.)

18) Ilaparica-siLuada na ponta septentrional da ilha
de seu nome, onde se acha um forte, com o nome de
S. Lourenço, mandado construir em 1711 por D. Lou·
renço de Almada 00 lagar onde primeiro van Schkoppe;
quando em 1647 apoderou-se da ilha, tinha levantado
um com quatro reductos, tão infructuosamenle alaca
do pelo bravo Francisco Rabello, que solfreu sensivel
revezo

A este forte coube brilhante papel nas guerras da 10
dependencia, quando, a 6 de Janeiro de 1823 foi ata
cado pelas forças maritimas luzitanas. Alem dos ca
nhões que tinha, o capitão Antonio de Sousa Lima,
governador da ilha, foi buscar outros na fortaleza do
Morro de S. Paulo e com elles se bateram os ~tapari,-



canos nos ataques d'aquelles memorav~is dias de Ja
neiro com tanto denorlo que o general Labatut fez á
guaruiçãr. presente de uma bandeira brazileira, a pri
meira que tremulou na ilha, acorr.panhada da honrosa
ordem do dia de 13 de Janeiro, conferindo por esta
rasão D. Pedro I á dila ilha o titulo de intrepida.

AlIi esleve preso nos dias 19 a 22 de Maio d'aquelle
anno o coronel Felisberto Gomes Caldeira por urdem de
Labatut, o que deu origem á destituição do dito gene
ral, que teve de deixar o commando do exercito ao co
ronel José Joaquim de Lima e Silva.

Em 18Jl já essa fortaleza se achava muito arruinada,
bem como seus treze canhões; soflreu, porém. serios
concertos em 1862 por occasião do connicto Chl islie.
A villa, hoje cidade, é de data recente; apropria villa
compõe-se de uma agglomeração de casas, em geral
baixas, de construcção feia com alguns sobrados, em
ruas estreitas e mal calçadas, por"m mais ou menos
reclas.

Depois que se descobriu serem os ares e a agua da
cidade (fonte da bica) proveitosos aos doentes de beri
beri, é que a sorte da villa, já bem deradente, muito

. se melhorou, pela grande arlluencia de doentes que alli
procuravam melhorar, construindo-se novos quartei
rões com casas elegantes e alegres, nem só n'uma rua
do lado de N E., a que se deu o pomposo nome de
Boulevard, como, ao S. da cirlade, n'um campo, que
tomou o titulo de Campo Formoso.

Sua egreja matriz do SS. Sacramento, freguezia desfie
1815, é grande e bem conservada, construiua na praia

occidental, cujos fundos são banhados pelo mar. Alem
<'l'esta ha a capella de S. Lourenço, coeva do forte e
perto d'elle, a mais antig'l oa localirl:loe e mais ullla
outra capellinha ainda mais proxima do fort(', com um::!
imagem a que se attribuem virtudes sobrenaluraes e o



patriotismo dos habitantes grande co-particip~ção nos
heroicos feitos da lndependencia.

A casa do Conselho é baixa e de antiga construcção.
Ha, alem d'isto, um vasto sobrado junto ao forte, em
que se acha estabelecida uma casa de saude para be·
ribel'icos, conjuncto de hospital e hotel, dirigido por
um medico. Ha mais uma fabrica de cal, restos da an
tiga e muito activa, mas, hoje quasi exlincta industria
caieira do lugar, e alguns alambiques, outra tambem
decahida. Da de cordoaria, o que .. inda hoje lembra o
nome de uma rua da cidade, só existe o nome.

Em cumpensação ha ainda as celebres roças produ
ctoras das deliciosas frucl.as, que tanto nome deram á
ilha e villa. Os antigos tambem celebres estaleiros de
carpintaria estão hoje muito reduzidos, assim como a
egualmente celebre fabricação de azeite de baleia que
até deu nome de Ponia da Baleia a em que está o forte,
embora muito decahida hoje, tem sua séde na costa
oriental mais para o Sul. E' estação da linha de va
pores de Nazareth que ahi tocam tres vezes por sema
na da vinda da capital e outras taotas na ida, e de uma
especial creada em consequeocia do aogmento da po
pulação beriberica e da aflluencia da da capital que
em grande parte reside alli, e que dá todas as manhãs,
urna viagem para a Sahia, voltando á tarde.

Seus habitantes exercem tambem a industria da pes
caria. As terras d'esta ilha foram por Thomé de Sousa
dadas em 1552 em sesmaria ao conde de Castanheira
que principiou a sua colonisação.

A villa foi creada por decreto de 13 de ovembro de
1832, a cidade por acto do governador do Estado de
30 de Outubro de 1890.

E' patria de brazileiro" íllustres.

19) Jacobina- si li::ada sobre ambas as margens, ligadas
por uma ponte, do rio Ouro, affluente do Ilapicurú-mirim,
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'<'TIl um valI e formado por duas serras quasi paraJIelas
'fli, igidas de 550. a NNO, composta de casas terreas, asso
anarladas e sobrados todas c"liadas., pintadas e na maior
parte envidlaçadas, formando vinte e urna ruas, de'A
aJecco-; e quatro praças. N'uma frestas, a chamada da
Matriz, acha-se a egreja parochial de N. S. do Rosario,
-cujo p:){:Irreilo, porém, é Santo Antonio.

N'uma outra, a da Conceição, acha-se a egrrja d'esta
invoc~çàú· n'uma terceira de nome Misrão, acha-se a
-t'grrja assim denominada, havendo mais oulra egreja
-da enhora Sant'Anna na rua da Capellinha. Na quarta
vraça, finalmente, chamada Municipal, acha-se a casa
-do Conselho, de construcção e arcbileclura antiga, mas
'Solida, cwno o são gt'ralmente as casas da cidade.

As feil as «(l;ana-es se elfectu m D( m ~Ó na praça da
Matriz, corno na Municipal. Ha dous cemilerios na ci
-d~lde um collocado em uma praça, foi secularisado e
interdicto por estar em pessima situação, em um terreno
elevado sGbre um morro de pedras coberto apenas por
'!.lma camada de terra com insulf1cienle profundidade
J)ara as sepulturas, alfllmpado, prodmindo a grave con
~equencia de exalarem os cadaveres E'.manações putri-

das ensiveis a certa distancia, e a mais perniciosa de,
oe a cada aguac eiro ~orrerem as enxurradas para o rio,
<.l: ue corre um pouco abaixo do dilo cernilerio e em se
{luidu atravessa a ci dade, do qual pxlrae a população a
agua para seu uso. °outrQj foi construido em logar mais
afastado da cidade e em condições hygienicas satisfa
darias. Na outra extremidade da cidade, no lado oeci
·dental, nioda ha uma agglomeração de casas, onde o
commercio tem as suas, apesar de terem lagar as feiras,
<como já fl-{:ou dilo, Das referidas praças perto da
,ponte.

Dista Jaeobina da capital quatrocentos kilornetros
<corumunicando-se com ella ou pela Feira de Sant'Anna
<Iist.anl.e .duzentos e se~sl.'nla kilometros, .00 p-ela villa
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das Queimadas, estação do prolongament(" distllnte cento
e dez kilometros. Seu c'>mmercio é activo e extenso,
relacionando·se com Villa Nova, (cidade do Bomflm),
Amargosa. Feira de Sanl'Anna, Cachoeira, Alllgoinha".
Barra do Rio Grande, Lenç6es, Morro do Chapéo, Mundo
Novo, Riachão de Jacuipe. r.a mpo Formoso, Monte
Santo, Tucano e Bom Con!'>elho neste Estado, Larangeí
ras e Simão Dias no de Sergipe e com os Estados de
Goyaz e Piauhy no grande negocio de Woldo. Tia no mu
nicipio oito escolas, sendo duas na cidade, duas na fre
guezia da Saude, duas na do Riachão, duas no arraial
de S. José c um~ no das Palmeirinhas.

A temperatura é muito irregular, sujeita a influencia
das muitas altas ~erras da visinhanç-a.

Os habitantes do municipio o~cl1pam-se nas lavouras
de café, mandioca, milho, feijão, canna, fumo, arroz, al
godão e outras pequenas, e na criação de gado vaccum,
cavallar, muar, lanigero, cabrnm e suino, havendo
muito bôas pastagens nas fazendas de criação, assim
como celebres mangas. A industria do districto é a de
enrola do fumo, a da fabricação dos celebres doces de
araçá, imbú, marmelo e limão em grande escala e
na de cal, sabão, ciJarros e charutos. Mas o que desde
principio deu nome a Jacobina e até motivo a sua cre
ação foram as grandes e ricas minas de ouro, que se
encontram até dentro da cidade, a cujo descobrimento
deram motivos as noticias das decantadas minas de
Roberin Dias que se localisaram neste municipio.

Grande numero de aventureiros e exploradores pau
listas ahi se foram ajuntando, o que deu causa a ordem
régia de 5 de Agosto de 1720 que mandou crear ahi uma
villa, e a de 13 de Maio de 1726 que ord.enou :l creação
d'uma casa de fundição, que hoje ainda tem o nome de
casa das almas, d'onde em um anno sahiram 3841 libras
de ouro da melhor qualidade. Esta lucrativa industria
promette agora reviver com a Companhia de Minas de
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Jacobina, organisada a quatro annos, que prosegue com
I>om exilo, auxiliada por cerca de duzentos operarias e
dirigida por habil pessoal tecbnico.

Esla companhia possue uma importante officina, pro
'vida dos macbinismos mais modernos, com urna força
motriz de sessenta cavallos e de um moinho americano
(CaJifornia Slamp Mill) para a reducção a pó do minerio
aurífero, e de di[JereGtes apparelbos para a amalga
mação, concentracção elc.

Raros serão os municipios do Estado que tenbam
1anla abundancia d'agua potavel, corrente e perenne,
como este, não só para abastecimento da cidade e fregue
:lÍas, como para todas as necessidades da lavoura cmine·
ração. A freguezia é do anno de 1677. A vilIa foi a prin
cipio creada a 24 de Junho de 1722 na Missão do Saby,
antiga missão dos indios fundada pelos franciscanos em
1697, mas depois, pelos interesses da mineração fui trans·
ferida em 15 de Fevereiro de 1724 para o arraial de Bom
Jesus tambem missão fundada pelos mesmos fl'3des, em
1706.

A lei n. 2049 de 28 -de Julho de 1880 -elevou-a ii calbe
goria de cidade.

20) Joazei7'O-situada sobre a margem direita do Ri<>
S. Francisco o'um alLo, f1'Onteiro a pittoresca villa per
nambllcana de Pelrolina, a -ceoto e vinte kilometros
acima -da villa de Capim Grosso e oulros tantos abaixo
<la de Senlo Sé, com viote ruas alioba<!.as e par."lIlelas
com o rio, orIadas de elegantes ca5as caiadas ou pin
tadas de diversas côres, sete tra"Ves~as e as cinco pra
ças: Dezembargador Monteiro, Liberdade, Redempção,
Rosario e Aveuida Moema. Na primeira dessas pra'Ças
acba-se a magnifica matriz de Nossa Senbora das Grottas,
/Um dos mais sumptuosos templos do -centro do Esta-do.
Na praça do Rosario eslá sendo construida uma nova
-casa do Conselho. Não na leir.a.
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Duas escolas possue a ciciaoe e dLHlS a po\'oação ri,. SIr

Jitre. O cemilerio da Egualdaoe, á quinhentos Jn('tros ria
cidade contem uma capella. A cidade é ponto lerminal ela
Estrad'l de Ferro da Bahia a 5. Francisco, onrle muito
brevemeute chegarão os trilhos. Seu commercio é b'1Slante
animado, recebendo da capital as mercadorias estran

geiras e exportando-as alé o Piauhy e tod;} o valle rio
grande rio S. Francisco até a cidade de Jarruaria em

Minas e desses logares recebendo em troca muitos ge
neros alimenticios, pelles, borracba e outros. Particu
larmente relaciona· se com as viJIas de Sento Sé, RillCho
da Casa Nova, Remanso, Pilão Arcarlo, Chiqne·Cbique,
cidade da Barra, Urubú, Lapa, Carinhanha e oulras do

valle do grande rio. Na ci iade, a excepção de oiversas
fabricas de cigarros não tem verdadeira industria. A
população urbana emprega-se especialmente no com
mercio da.. mercadorias importadas e nas pequenas in
dustrias de carpinteiro, ferreiro, ourives, sapateiro,
etc., a rural na pequena lavoura e na creaçã'" de gado.

Seu porto, arborisado, é visitado pelos barcos oe cabo
tagem que alli vão receber os generos para levaI-os as
povoações e villas do rio.

Nasceu o Joaseiro de uma aldeia de indios adminis
trada pelos franciscanos e por elles fundada em 1706
que já no fim XVIII seculo era julgado, creado em 1766

pelo conde de Azambuja.
A freguezia só foi elevada a capella por lei de 26 de

Março de 1840, á villa pela resolução de 9 de Maio de
1833 do conselho geral da provincia, á cidade pela lei
n. 181·1 de 15 de Julho oe 1878.

21) Lençóes-situada em terreno accidentado nos valles
dos rios dos"'Lençóes e S. José, sobre o qual passa urna
ponte, e a pequena distancia do Santo Antonio e Ulinga
Coto 1500 fogos. A accidenlada cidade, diz o coronel
Durval de Aguiar não tem belleza alguma: uma praça ar-



rampada, mediocremente arborisauJ,rodeacla de sobrados
com lojas por baixo, dá sahida para ludos os lados para
I U,';:, muito ordinarias, algumas calçadas com as pro
prias pedras da rocha sobre que foram abertas. Um
grande e velho sobrado na çraça serve de casa de camara,
ficando por detraz, na rua dos Mineiros, o edificio as
souradado, em li ue funccionam a cadeia e quartel. A
Im\lriz nunca foi c(JIlcluida, pelo que funcciona esta l'grl'ja
Ju Húsurio, na rua da Baderna. Seu commercio, que era
granue, tem diminuido muito com a decadencia das mi·
nas. 1-1a feiras, tamhem muito reduzidas e pouco concor
ridas, nos dias de segunda-feira, e lambem duas escolas.
Até o anno de 1871, diz ainda o cilada escriptor, as lavras
diamanlinas fioresceram de uma maneira espantosa.

Uma grande arfluencia de immigr'lnte.; atulhava a
cidade dos Lençúes P. todo~ os demais pontos commer
ciaes espalhados no termo, especulando cada qual com
bons resultados no genero de negocio que escolhia. O
movimento, a actividade, a abastança, o 'luxo, a osten
tação davam á cidade um grande movimento commer
cial. O diamante de todas as côres era o que unicamente
se procurava, pois que o carbonato não tinha valor,
como ainda não tem o crystal de rocha que o garim
peiro atira fúra da bateia como uma inuLilidade, e a
prova é que ainda hoje em vão se procura um carbo
nato, cnlculado com O peso de um kilo, que, sendo
encontrado em 1848 na Serra do Veneno pelos negros
que trabalhavam n.o garimpo, foi alirado pela serra
abaixo, como se fosse uma pedra bruta, pelo dono do
serviço José Martins da fiocha.

Com a descoberta dos diamantes do cabo da Bôa
Esperança, baixaram na Europa os preços do diamante
ao ponto de repentinamente quebrar o commercio
inteiro das lavras, ficando reduzidos á miseria os
negociantes, quasi lodos capangueíros e que em
prega' am neste gyro todo o capital de que dispunlJam.

57
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Foi um completo desastre que alfectou nem só a praça
da Bahia como a todos os termos visinhos, que mais
ou menos se alimentavam da inlluencia do diamante.

Quando dez aunos depois passamos nas lavras, em
lagar da riqueza, actividade e do grande movimento
commercial, encontramos a pobresa, a escassez, o
desanimo. Os garimpos quasi abandonados e os poucos
garimpeiros que ainda teimavam, mal ganhavam para
comer.
. Abandonada, pois, a mineração, dedicaram os habi

tantes do municipio suas forças á lavoura do café de
Ullia rara qualidade, que plantam nas chamadas grollas,
que nada mais são do que as baixas e valles cortados de
rios, carregas e ribeirões, existentes no meio de um
terreno escabroso, formado de interminaveis serras,
revolvidas em curiosa desordem pelos trabalhos de
mineração. Estas baixas e valles, pois, são de uma
grande fertilidade, e têm já produzido so1friveis safras
de café. Além disto, occupa-se a mineração actual na
procura do carbonato, que é hoje muito procurado e
bem pago.

Nasceu da descoberta das minas em 184:5, sendo
elevada á villa pela lei 604 de 14 de Dezembro de 1856
com a denominação de commercial villa dos Lençóes,
e á cidade por lei n. 946 de 20 de Maio de 1864. Sua
freguezia é creação da lei de 18 de Dezembro de 1856.

22) Maragogipe - situada sobre a margem esquerda do
rio de seu nome, tambem chamado Capanema ou Guahy,
affiuente do Paraguassú, já no ponto em que se alargam
esse'> diversos rios para fazerem um grande e mages
toso lago, chamado-Largo do Paraguassú. A cidade é
edificada sobre diversas linguas de terra, que se avançam
da terra, ahi chamada da Saude, para O rio, cercadas
de mangues e apicuns; é, entretanto, bem edificada,
com boas casas terrel1s e sobrados, caiados e envidra-



çados, formando quaLorze rnas imporlantes, boas e
calçá das, além de outras de menor significancia, seis
praças, e bom porto visitado pelos vapores da Companhia
Bahiana. Na praça da Ma triz acha-se a egreja parochial
de S. Barlholomeu, além da qual ha na cidade mais as
seguintes ca?ellas: de S. Pedro, na rua da Enseada;
de Nossa Senhora de Nazarelh, á rua do Conselheiro
Pedro Lniz; e a de Nossa Senhora da Lapa, á praça do
Saboeiro, pertencente ao hospital de caridade e situada
na encosla da montanha em que está edificado. Na praça

Municipal está a vistosa casa do Conselho, solido
edificio, hoje já um pouco estragado. Nem só nesta
praça, como no Porto Grande e rua nova do Commer
cio tem logar as feiras semanaes, que ~e efIectuam nas
sextas-feiras, sabbados e segundas· feiras. Ha um hospital
da Misericordia e a cidade é provida d'agua por cinco
chafarizes levanlados por uma companhia aquaria. Seu
commercio é activo, mas limita sua actividade entre as
povoações centraes e de beira mar e a capital do estado.

A indnstria parlicular da cidade consiste na fabricação
de charulos, de que ha duas grandes fabricas, sabão,
vellas, cal e aguardente. Possue hotel, lojas de fazendas
e molhados, padarias, açougues, pharmacia, diversos
medicos, sociedades litterarias e philarmonicas. A San ta

Casa possue um cemiterio em boas condições hygie
nicas, com uma capella de Nossa Senhora da Piedade.
Na cidade ha quatro escolas e uo resto do municipio
mais seis: em Nagé e Coqueiros duas, Piedade, Capanema,
Barra de S. Roque uma em cada uma destas povoações
e uma no arraial de S. Roque. O termo, que hoje está

muito resumido, compõe-se de habitantes que se de
dicam ás lavouras de canna, café, tabaco, mandioca,
milho e feijão e cria;]] gado vaccum, cavallar e suino;
os da cidade são charuteiros, pescadores, negociantes,
alfaiates, elc. SUJS principaes povoações são Nagé e

Coqueiros, com capella do Livramento e industria de



louça cabocl:l, Saboeiro, Conceição do Monte, Viração,
Capaucma, Sopé e Enseada. Maragogipe COlDIllUilic:l se
com a capiln), de que dista quatorze leguas maritimas,
nem só pelus vapores da Companhia Bahiann, da linha
de Cachoeira, como por barcos e VJpores. Teve ~ua

origem no principio do XVII seculo. A freguezia é de
1640, do tempo do governo do bispo O. Pedro da Silva
Avilla, que fui capital da capitania do Paraguassú,
doada em 1557 a D. Alvaro da Costa, por seu pae
p. Duarle da Costa, 2° governador do Brazil; foi creaoa
por parlaria de 16 de Fevereiro de 1724, do Vice-Rei
Vasco Fernandes Cesar de Menezes. A lei n. 1320 dc 16
de Julho de 1873 elevou-a á cathegoria de cidade.

23) Minas do Rio de Conlas,- situada sobre aSmargem
esquerda do Bromado, n'uma planicie de geraes, com
posla de bons e solidas edificios, casas terreas e
sobrados, caiados e envidraçados, formando sete ruas,
largas, planas e longas, dois largos, Capim e Sanl'Anna,
e duas bonitas praças a da Matriz e Rosario. Na praça da
Malriz acha-se a egreja parochial do Santissimo Sacra
mento, e n~ do Hosario uma outra egreja do nome da
praça. Além destas duas, ha mais uma capella de Sanla
Anna no largo de seu nome, ainda em construcção. ~a

mesma praça da Malriz ha mais o bello e bem construido
edificio do Conselho, e n'ella tambcm tem lagar as feiras
semanaes, que sjio boas.

lia cemiterio collocado em posição hygienica, sem
capella e duas escolas. No resto do municipio ha mais
as escolas segnintes: uma no arraial da Furna, uma no
da Serra e tres na Villa Velha. O commercio da cidade,
reduzido depois que declinou a mineração e leve Ioga r
a baixa das an;elhyslas, enlretem relações com a ca pi
tal, com as villas da comarca, com a de Caelilé, o rio
S. Francisco e com os Estados de Miuas, S. Paulo,
Goyaz e Espirita Santo. A industria particular da cidade



consiste no trabalho de todos os metaes, em officinas
de ferreiro e ourives cujos officiaes são perilos n'esl;Js
artes. As melhores bridas, conforme affirma o coronel
Durval, ahi são feiLas, as mais finas obras de ouro e prata
abi se encontram, tudo feito a mão, sem outro auxilio
que o da antiga ferramenta. Seu clima é saudavel, des
cendo a temperatura muiLo durante as noites e manhãs.

Dista noventa e cinco leguas da capital das quaes
trinta e uma a caval10 e o resto por estrada de ferro.

O municipio possue riquissimas minas de ouro, ferro,
crystal e pedras preciosas, sCllfato de alumiua, e abun
d:.lntes salinas. O ouro é da melhor qualidade e de algu
mas minas d'elle tiraram-se nos tempos coloniaes cente
nas de arrobas. I 'esse tempo o rio de Contas, diz ainda
o citado escriptor, nadou em ouro de maneira tal que
parecem exa~eI-adas as arrobas de que fallam os ar
chivos da camara e os proprios compromissos das Ir
mandades. A moeda corrente era o ouro em pó ou em
barra; sendo a oitava quasi que a unidade monetaria.
Todas as contas eram pagas e cobrAdas por oiLavas.
Vendia-se uma peça de fazenda por tantas oitavas.

Os compromissos das Irmandldes marcavam tantas
oitavas de sala rio ào vigario, que tambem recebia em
oitavas as esportulas pelos actos de seu mini&lerio. Fi
nalmente contam os velhos que nas festas publicas,
que alli se faziam pomposamente elegiam um ,rei e uma
rainha para solemnisar os actos, e nas cabeças de amIJus
derramavam cartuxos de ouro em pó.

Fabrica-se no municipio o assucar, as raspaduras, a
cachaça, pannos de algo':Uo, freios, esporas, ferramenta
de lavoura, objectos de ouro e prata, telhas, lijollos,
vasos de barro ,etc Ha abundancia de agua potavel e
de oplima ljtl.alidacle, cUlUquanto no tempo da secca
falte as vezes á lavoura, e em muitos lagares do centro
onde 1150 existem olhos d'agua, ou riachos até para o
u:,o dos moradores e animaes.



Paulistas e mineiros pelos fins do XVII seculo funda
ram ahi uma povoação, onde entretanto já tinham en
contrado uma pequena população de creoulos. Em vir
"irtude da descoberta do ouro creou-se em 1724 uma
villa, que a principio foi erecta uma legua rio acima
no lagar hoje conhecido por Villa Velha, onde desde
1715 tinham os paulistas formado uma povoação.

Esta Villa Velha, tambem situada a margem do Bro
mado, está em posição mais alta que a cidade do Rio de

Contas para onde se desce por uma ladeira «da qual se
descortina um grandioso espectaculo, a importante ca
choeira do Bromado a se precipitar em atroadora queda
pela serra abaixo desdobrando alvos lenç6es de espuma,

que se destacam ao longe na verde folhagem ou na es
cura pedra da rocha. Do alto da serra avista-se uma
grande extensão de verdes planicies donde apenas se

destaca o pequeno morro de Villa Velha, dividido em
dois povoados: um no alto, em ruinas, quasi abandonado
e outro na baixa, no valle do Bromado mais acertada
mente preferido pela população. Neste valle, que cir
cunda a Villa Velha é o terreno fertilissimo com sitias
adornados de arvores fructiferas.»

Villa Velha foi creada villa pela resolução de 3 de
Jdho de 1880, mas não foi installada.

Foi, pois, neste ponto sete kilometros da actual cidade,
onde Vasco Fernandes Cesar de Menezes fez insta1lar li.

villa de Nossa Senhora do Livramento de Minas do Rio
de Contas em 1724. Em 1742 transferiu-a o conde das
Galvéas para o ponto em que hoje está a cidade, e
nesta occasião para ahi foi transferida a freguesia de
Santo Antonio do Malta Grosso por ordem do arcebispo
D. José Botelho de Mattos, mudada então a invocação
para a do SS. Sacramento das Minas do Rio de Contas.
Em 1885 a resolução n. 2544 da Assembléa provincial
elevou esta villa á categoria de cidade.



24) Nazareth -situada sohre ambas a~ margens do rio
JaJual ipe, unidas por uma solida ponte de pedra e cal
com grande numero de arcos, até onde chegam as
marés a uma leJua da cidade de Aratuhype e quatro
de Santo Antonio de Jesus, furmada de casas de boa
construcção, terreas e sobrados, de vistosa apparencia,
caiados e gerallllcnte envidraçados. Pela estreiteza do
valie compõe-se a cidade de uma longa rua principal e
duas lateraes, com caes pequeno sobre o Jaguaripc, e
uma no bairro da Conceição na margem direita. Suas
principaes praças são a do Cumamú, Porto e Municipali
dade. Sua matriz de N. S. de Nazareth acha-se no alto
desta ultima praça com frente sobre a rua da Quitanda
e completamente separada nos dois outros por pequenas
e estreitas ruas, com irmandade instituida em 1785 e
compromisso approvado pelo Príncipe Regente D. João,
depois, rei D. João VI a 20 de Março de 1810. E' um belio
edificio, internamente bem ornado e em optimo estado.
Além desta egreja, possue mais a cidade a capella de N. S.
de Nazareth, no bairro do Cumamú, primeira egreja que
ahi se fez, a de N. Senhora da Conceição na margem di
reita, tambem antiga e peqllena; a de N. S. Rainha dos
Anjos no começo da rua Augusta, no bairro do Batatã,
nova e de construcção elegante, e finalmente a cape lIa
da Misericorclia, sobre uma collina no centro da cidade
do lado do N. egualmente de data recente, mas de es
tylo simples. Possue a cidade uma casa de Misericordia
com cerni teria e hospital, novo e elegantemente con
struido.

Aquelle acha-se collocado no alto de uma collina no
centro da cidade, com uma capella e pequeno terreno
não ajardinado, no lagar chamadoSecco e em conveniente
posição. A casa do Conselho, grande e vistosa, acha-sc na
praça da Municipalidade.

Aos sabbados ha uma feira que j::í foi muito concor
rida, e que sc elTectua parte na praça do Porto, debaixo



das arcadas de uns sobrados particulares. Seu com
mercio é activo com a capital, particularmente o de
transito de mercadorias que lhe vem pela estrada de
ferro Tram-roarl de Nazaretll, 'lue rl'alli parte e vae
por ora até cidade de Amargosa, passando pela de Santo
Antonio de Jesus e villa de S. Miguel.

A industria particular do município é a agricola do
fabrico d.1 farinha de manLiioca, que tão grande era
que a cidade era conhecida por Nazarelh das Farinhas.
A cidade exporta, além de farinha, café, fumo, raspa
dura, a~sucar e muitos generos de quitanda. lIa no mu·
nicípio al~umas olarias e na cidade duas serrarias a
vapor, ullla dellas de grande força, muitos engenhos de
assncar no município, uns movidos a vapor ou agua e
outros por força animal, alguns alambiques e moinhos
d'agua para a fabricação de fubá de milho e uma fa·
brica de pichuá (extracto de nicotina de talos de fumo)
e uma de sabão e vellp.s. Qs terreno do m:micipio são
ferteis, bem regados e aproveitados pelas dinerentes la
vouras. O subsolo é ric.> em di versos mineraes parti
cularmente ferro. Dista Nazarelh dezoito leguas da ca
pital com a qual se communica pelos vapores da COIll
panhia 13ahianu e barcos. Nella ha seis escol<lS e maís
duas na povoação do Onha. O abaslecimenlo d'ugu:! na
cidade é feito por um ribeiro que despeja n'um reser·
vatario pertencente ao municipio. Tem medícos, phar
macias, grandes lojas e armarzens, hoteis, diversas
sociedades instruciivas como o Club Litlerario Naza
reno, e recreativas.

o principio da colonisação foi dada por Mem de Sá
em sesmaria a Diogo Correia Sande a terra da margem
direiLa onde alie levantou um engenho de S. Bento com
capella, o qual foi por longos annos victirua das inva.
sões dos Ayrnorés, que afinal o destruiram.

Os descendentes de Diogo Correia levanlar:lm uma
capella em 16.. , que é a actual de Nossa Senhora da



Conceição. Os terrenos da margem esquerda foram por
esse mesmo tempo doados a Autonio de Oliveira, de
quem um t1escrnd.:nte, Anlouio de Britto, creou a ca
pella de Nossa Senhora de I azarclh dando-lhe lodo
o lerrHodo. Em "irtude da cultura de mandioca im
posla pelas leis da ~olonia foi-se ajuntando alli muita
gente por forma que em 1753 foi creada a fn·guc-zia. A
villa é creacào do decreto de 25 de Outubro de 183t e
a cilLde da lri 368 de 19 de Novembro de -18<19.

25) Porlo Seguro- situada á margem esquerda do rio
Buranhem, dividida em cidade alta e baixa. ou aliás
tres bairros dos quaes dons quasi em seguida á margem
do rio, e um, onde se acha a matriz e a bem construida
casa do Conselho. A morada n'esta cidade alta é excel
lenle pela belleza de. vista, e bons ares e na baixa, que
é maior, é humida e as vezes doentia. A occupaçào ge
rai da população é a extracção e exportação de ma
deiras e a pesca de·garoupas feitas nos Abrolhos. Além
disto ha alguma construcção de barcos.

Apezar dos ferleis terrenos do municipio, não ha la
VOUl'll.

Foi fundado pelo primeiro donalario Pedro de Cam
pos Tourinho, a quem foi doada a capitania de Porto Se
guro a 29 de Maio cie 1534, apezar de já ter a lei, cm
150-1, fundada uma feitoria a mais antiga do Brazil.

Durante a vida do primeiro donatario, prosperou
muilo a villa, mas começou a definhar com os cons
lantes assaltos dos barbaras, parliculull11eule em 1654
com o feito por Abalin\s, o chefe dos \ymorés. Sendo
enlúo reedificada, foi atacada diver~as ,ezes pelos Gue
rens, que, segundo RabelJo (Corographia elc.), talvez a
fariam desapparecer, se o celebre Taleno, cacique do
riu Sanlo Antonio e grande fiagello dos oulros indíge
nas, e amigo dos chrislãos, os não soccorresse apezar
de suas moleslias não lhe permitlirem fazer marcha
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senão em uma rede aos hombros dos sens m tis ro
bustos camara<\:ls. A ft'egucúa cle 1 ,lssa Senhora (Li
Penna, foi canollica'lJente insLitnida no anno de li95.
Fui elevada ulLim::lmenle ú eatbegoria de cidade por
acto do governo do EstaJo de 3J de Junho de le~ll.

26) Sel'l'illha - siLnada n'um taboleiro, Ú lU::lrg-:11I da
Estrada de Ferro do Prolongamento, a quatorze leguas de
Alagoinhas com boa edificação de casas terreas geral
mente caiadas e pintadas, muitas envidraçadas, e Seis
sobrados formando diversas ruas asseiadas e calçada~, e
tres praças das quaes é a mais importante a do 01'. Ma
nuel Victorino, que é grande, arborisada e a noile illu
minada por candieiros belgas. Nesta praça é que se
acha a matriz de Sant'Anna n'um alto, e a casa do Con
selho em construcção já !Uuito adíUltada com os COJl)

partimentos necessnrioS para suas sessões, jury, quartel
etc., e que, depois de concluida será uma das mclhores
do centro do Estado, nom só pela sua solidci', como
pela sua elegancia. N'esta mesma praça tem logar as
feiras semanaes. Seu commercio é pequeno e relaciona
se com a capital e Alagoinhas. lIa duas escolas na ci
-dade, uma na povoação do Lamarão, uma na da ;\Ianga
e outra na da Pedra. lia tambem uma sociedade lille
raria intitulada 23 de Novembro.

Dista duzentos e trinta e quatro kilometros da capilal,
sendo cento e onze até Alagoinhas e cento e vinte e tres
d'esta a capital.

Possue um cerni teria com capell:::. E' o ponto de ajun
tamento dos viajantes dos sertões do Norte que pro
curam a estrada de fen'o pa ra a Ba hia. Os terrenos do
munícipío ~ão ~.proveitados pela creaçJo em pequena
escala pela escassez d'agua no ,"er:io quando se esgotam
os açude~. I-Ia agua potavel em abundancia ('ln bons
açudes, porém insufllcientes para a la"oura, que se oco
cupa com os cereaes, fumo e algoth'io para a exportação.



TIa bôas soltas entretanto. O clima é oplimo. O terreno
<ln filmo de exccllente qualidarle, especialmente no dis
tdcla de Berilillgas, que o exporta em grande quanti
dade e bom. Tambem produz uvas e batatas de todas as
qualidades, inclusive a ingleza.

Tem oplimas pedreiras, madeiras para construcção,
pe.lras de cal e barro para telhas e lijollos. O logar é
antigo. A freguC'zia é creação da lei de 1° de Junho de
Hn8, a villa da de n. 1609 de 13 de Junho de 1876, ele
varia á cathegoria de cidade por acto do governo de 30
de Junho de 1891.

27) Santo Amaro -situada sobre ambas as margens do
rio Subahé e de 5eu arfluente, o Sergimirim, que n'aquelle
desagua dentro da cidade, composta de duas principaes
ruas extensas, parallelas e calçadas e de outras lransver
saes, com excellcnle edificação de sobrados, chacaras e
palacetes.

N<. parte superior da cidade acha-se a vasta praça da
Puril1cação, que no lado de cima tem a graDde e vis
tosa matriz de Nossa SeDhora da Purificação, a cujo
lado direilo se acha o excellente edificio do hospilal
da Mizericordia, e no de baixo o grande, vistoso e
s'11ido edificio da casa do Conselho. A cidade além da
mencionada matriz da Purificação, possue uma segunda
do Rosario, ituada em outra praça, d'esta deDomi
naçã), menor, mais para baixo d'aquella onde lambem
se acha o edificio do theatro, pequeDo, mas decente e
C01lJ nlodo. As oulras egrejas são a do Amparo, situada
na rua de seu nome, atraz da praça Municipal, Bomfim,
ua eslrada de Jericó, Santa Luzia, a mais antiga do
log..ll, oulr'ora matriz, n'um pequeno alto Da parte infe
rior da cidade e I1nalmenlc a rios Humildes na margem
esquerda do Subahé. Em 1805 o padre 19nacio dos SaD
tos Arauju, edificou esla pequena capella, anuexando-Ihe
UlUa mudesla habitação para algumas senhoras de reco-



nht:.>cida honeslidade, que se quizessem prestar :10 srr
viço da capeUa e engrandecimento do culto. E:la idéa
teve tão bom acolhimento, que em pouco tempo reu
niu-se alli uma rrspeitavel comlUunielade. Em 1813
foi-lhe concedido por D. João VI, licença para func
cionar como estabc.lecimento de educação elo ~exo fe·
minino, com obrigação de receber e educar meninas

orphãs e n'esta qualidade tem conlinuado a vi\'er,
prestando na localidade relevantes serviços, recebrndo

.pensionistas nem só d'este, como de outros Esta
dos do Brazil. Acha-se sob a ilDlUediata direcção do

arcebispo. Seu patrimonio compõe-se de pequenos pre
dias de insignificante valor vivendo antes do produclo
do trabalho manllal de su.\s recolhidas do que du
d'aquelle parco patrimonio. As c'ondições para ser uma
menina li adrnillida são la) ser baplisada, 2") ter de 6

a 16 annos de edade, 3') não ter moleslia conta~iosa

e 4") ser vaccinada. O estabelecimento recebe eUlt·
candas até 16 annos pela annuidade de duzentos mil
reis em quatro prestações trimensaes de cincoen~n mil
réis. Logo que estas educdndas tem recebido a instru

cção elementar, conjunctamenle com diversos trabalhos
de aglilha, o que é feito em um local apropriado e de
accordo com os preceitos da hygiene, chamado Scmi

nario, são umas reliradas por seus paes, outras, ljue
rendo com annuencia sua e de suas famílias, se aper

feiçoar e adqlJÍrir lLai')res conhecimentos em pl-endas
domesticas, como bordados a ouro, musica de canto e
piano, elc., passam do ~eminario ao local dos trabalhos
superiores, onde, com a denominaç'ão de Edllcrllldas
trajam habito azul ferrete, véo azul claro e tal/Cd branca,
emquanto que as primeiras usam de um habito e touca

brancas, veo e faixa azul claro. Aperfeiçoadas que sejam
nos dilas trabalhos, algumas, paI seu espil ito de reco·
lhimento, desejando continuar na casa, passam a per
tencer a llma outra classe chamada das Recolhidus que



usam habilo azul ferrete, touca e véo branco~, a verda·
deira communidade, e para poder-se pertencer-lhe é
necessario a edarie de 25 annos. As recolhidas occu
pdm-se, umas na missão do magisterio, outras em di

versos trabalhos, como bordados de difl'erenles malerias,
lIôres, quadros, etc., e todas em commum para sus
tentar a vida do corpo e da alma.

Exislem actualmente cem recolhidas, enlre as qnaes
muitas que se &Challl inulilisadas por decrepitude.

,\ cidade, que antigamente muito soO-ria por servir-se
a população das aguas lamosas e mal tratada~ rio Subahé
lem hoje a melbol' agua passiveI, conduzida da serra ela
Pedra (2 leguas a O. da cidade) pelo encanamenlo da

Companhia Aquaria, que possue um grande e elevado
reservalorio no engenho Mussurunga e um certo numero
de:chafarizes na cidade, fornecendo ás ca as particulares
agua por penas.

Além disto, existe um grande uu:uero de alambiques e
fundições, e a cidade é atravessada em quasi toda a sun
exten-ão por ulna linha de boudes, que a põe em com·
moda e rapida communicação com o engenho do Cor.de,
meia Irgua abaixo do cenlro da cidJde, d'unde parlem
os vapores da Companhia Bahiana, que não podem

subir até a cidade, como antigamente faziam, pelas
ooslrucções feitas no rio pelas repetidas cheias. Esta
linha de bondes communica lambem Ioda a cidade com
a estação sita na margem esquerda do Subahé, da linha
ferrea, que de Santo Amaro se dirige ao Jacú, e em

breve á cidade de Alagoinhas, atravessando os uberrimos
terrenos das freguezia~ de Sanlo ~maro, Rio Fundo e
130m Jardim, em cuja ultima freguezia se acha Ullla

gran:je F"brica Central de A sucar.

Finalml'nte h:l na cidade diversas lypographias quatro
rsculas, holeis, gnzetas, sociedade~ litlerarias e benefi
centes, illuminação publica, pontes obre o Subahé e o



Sergimirim, mcdicos, pharmaciac;, açon3nes, correio e
dois ccmi:eríos bem situados.

A nma legua abaixo da cidade acha-se, iá no extremo
da villa de S. Francisco, o Inc;tiluto Bahiano de Agricul
1m3, vasto ediflcio levantac10 no antigo engenho S. Bento
J13ra a instrucção agricola O municipio, composto das
fluas freguezias da cidade e mais das da Saubara, Rio
Fundo e Bom .Jardim, em sua quasi totalidade de terre
nos do celebre massapê, contem uma grande quantidade
de eugenhos, lUoYidus por vapor ou agua, como grandes
casas de fabric·\ e de vivenda, que produzem a maior
safra d~ assucar do Estado. Além desta industria, culti
vam seus moradores o fumo e a farinha_ O commercio
da cidade com a capital é muito desenvolvido, e grande
é o local, para o qual ha grande numero de lojas,
armazens e vendas.

Exporta, além do assucar, muita cachaça, doces, dos
quaes é mi:ilo fahl icado o de araçá, charutos feitos dos
fumos do municipio e das freguezias limilrophes, etc.
Com a li1.Jerta~·ão dos hraços e!'cravos som·cu l:.i indus·
tria sacharina grande abalo, e desmancho no trahalho,
ainda não restabelecido. Todavia tem-se ullimamente
reerguido, nem só com o ;estabelecimento de engenhos
centraes, como com o de fabricas na cidade, levantadas
por associações para a fabricação de alcoolicos.

A uberd I(ie de seus terrenos garante a Santo Amaro
um granrle futuro logo que tiverem passado os resul
tados d'aqnelle grande golpe aliás necessario.

Santo Amaro originou-se dos primeiros tempos rla
colonisação. Em todo caso sua freguezía, chamada Ser
gipe do Conde, é creação do segundo ou terceiro bispo
do Brazil.

Uma escl iptura de venda dos annos de 17UO, diz que
nos allnos de 1630 e tant IS os jesuítas fuudaram uma ca
pella de Nossa Senhora do Rosario á margem do Trari
pe, onde se estabeleceu uma povoação, a meia legua da



qual corria o Subahé, antiga habitação dos indios Aba
tirás, colJl'rta de frondosas matlas onde aind.l n50 tinha
chegado a lllÚO ci d.isador.l d'! Europa. Por tlisseuções
particulares proprias d'aquellas epocllas, irritaram-se os

moradores da dita povoação cuntra seu sacerdote, e quan
do este celebrava a missa, d'uma tias embarcaçjes que
estavam no rio frunteiro á capella dispararam uma arma
que matou o paLlre, s:.tlpicando as paredes COlll o \;eu
sangue.

Por este crime ficJU interdicta a capella, e isto trouxe
a emigração do povo, que foi se estabelecer na margem
do Subahé a ahi construiu uma capella com a invocação
de Nossa Senhora da PUriflCdÇÚO, origem da actual ci
dade. Gabriel Soares, porém, escri ptor da maior fé, des
crevendo estas regiões na ~ua obra pelos annos de 1584
87,-di:& quanto ao ponto em que devia estar a egrejinha
do Rosario, o seguinte: "Entra a maré por esle rio ue
Sergipe passando tres leguas anele se mette uma ribeira,

que se diz Tarary (Traripe), onde esteve já um engenho
que fez Antonio Dias Adorno, o qual se despovoou por
lhe arrebentar um açude que lhe custou muito a fazer,
pelo que está em mortorio, mas não estará muito tempo
por ser a terra muito bôa e para se metler nell:.t algum
capital,). E', pois, admissivel, que pouco depuis con·
struissem alli os jesuitas a capella do Rosario de que fali",

a citada escriptura, mas a passagem da população d'ahi
para o SulJahó, a fun(\açüo ahi da egreja da Puriflcação,
origem da actual cidade vae de encontro ao facto da fre
guezia já existir a Ii por ter sido creada pelo 2° ou 3"
bispo. Seja como fôr, o facto é, que no principio tio
XVII[ seclllll já Santo Amaro se tinha tlesenvolvi.l0 tanto,
que o m:lrquez de Angeja, visitando o reconcavo elu
1715, intentou fundar alli uma villa, o que só se realisou
cm 1727, governando Vasco Fernandes Cesar de Meue
zes, cuja portaria executou o ouvidor Pedro Gonsal vcs
Cardoso, installando·a a 5 de Janeiro desse anno. A lei
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n. 43 de 13 de Março de 1837 elevou·a a cidade, e a de
29 rie Abril de 1891 creou a freguezia do Ros\l rio.

28) Santo Antonio de JeSll.~ -situada n'uma extensa pla.
nicie pouco distante do rio Jaguaripe, a sete leguas de
Nazareth e cinco de S. Miguel, estaç'.~lo da Tram-road
de Nazarelh. Compõe·se d'uma rua principal, longa e lar·
ga, mas tortuosa e sem calçamento, d'uma espaçosa pra
ça, onde se acha a maltratada matriz, com edificação
bua e nova mas geralmente baixa, que, porém, dá um
aspecto agradavel ao povoado, que é dotado de bom
clima. Sualcasa do Conselho, de architectura nova acha·
se n'uma rua larga que se dirige á es1ação, e possue
duas escolas. Seu commercio é activo e animado, tem
depositas para café e fumo. Os terrenos do municipio,
cobertos de exellentes maltas são de rara fertilidade, e
produzem, alem da mandioca, particularmente o café,
o fumo e a canna. Com o prolongamento da Tralll-road
para Amargosa e S. Miguel tem decahido a importancia
de Santo Antonio de Jesus. Teve principio n'uma capella
que o pallre Matheus Vieira construiu no seculo passn·
do, ao redor da qual se fui edificando, até que a lei 4·18
de lO de Junho de 1852 ahi creou uma freguezia, a qual
peln de n. 1952 de 29 de Maio de 1880 foi elev'tcIa a cu·
thegoria de villa, e á cidade pelo acto do govemador
do Estado de 30 de Junho de 1891.

29) S. Felix do Pal'aguassú-situada á margem direita
do Paraguassú, em frente á Cachoeira, de que fez parte,
e com a qual está ligada por unta grande e importante
ponte construida pela Estrada de Ferro Central, que d'alH
parte em procura dos sertões de Oeste. A cidade é em
virtude da estreiteza do valIe, muito extensa compondo
se quasi que de uma só rua, com boa edificação, parti
cularmente ;1:1 praça e rua Direita, sem caes. E' muito



c0rnmrrciante e industrial. O principal negocio é o do
fumo e de todos os seus preparos, o qual lhe vem nem
s6 pela estrada de ferro, como em cargas. Dentre as
muitas fabricas de charutos destacam-se particularmente
as de Dannemann & C., Simas e Cardoso. E' a maior
exportação de cho.rutos da Republica. A estrada de fer
ro tem abi uma grande estação e officinas no lado orien
tal na cidade. Sua casa do CÇJnselho é nova e elegante.
A matriz tem a invocação do Senhor Dpus Menino. Tem
duas escolas, sociedades philarmonicas e outras, bi
bliolheca municipal, cemilerio etc.

A freguezia é creação da resolução de 15 de Outubro
de 1857, a villa foi a primeira creação feita pelo governo
republicano neste Estado, por acto de 20 de Dezembro
rIe 1889, installada a 12 de Fevereiro de 189~, e é cida
de por acto do mesmo governo de 25 de Outubro de
1890.

30) S. João do Paragussú-cidade surgida da antiga po
voação do Mocujê, onde primeiro se descobriu o dia
manle em 1844. E' bem povoada, com matriz, e cemite
rio, boa edificação e ruas em grande parle calçadas, a
seis leguas do Andarahy, doze dos Lenç6cs e vinte de
Qucimadinhas. Seu commercio é animado, com feira
aos domingos e ha duas escolas. Tendo sido até a pou
co tempo a occupação da população a extracção de dia
mantcs, não poude ainda desenvolver-se a iniciada
lavoura de café nos terrenos não accidentados, que são
muito ferteis. o rio Una existem mineraes e salitre.
Foi erecta villa com o nome de Santa Izabel pela lei
n.271 dc 17 de Maio de 1847 e installada a 17 de Feve
reiro de 1848. Subiu a cathegoria de cidade sob o nome
ce S. João do Paraguassú por acto do governo do Esta
do dc 8 de Outubro de 1890. A freguesia é creação da
lei n. 271 de 17 de Maio de 1817. Nasceu com o desco-
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brimento e pI incipio da exploração das lavras de dia·
mantes em 18-14.

31) Valença-uma das mais beBas, alegres e esperançosas
cidaaes do Estado, sobre a margem direila do rio Una,
que despejando-se sete kilornetros abaixo da cid;:jrie na
bahia de Tinharé é navegavel até cáchoeira do Amparo,
acima da cidade, onde mede quatrocentos palmos de
largura. Dista quatro leguas da villa de Taperoá, doze da
cidade de Nazareth, e dezoito da de Areia. Conta setenta e
tantos sobrados e mil e poucas casas, todas caiadas e
pintadas, na sua maioria envidraçadas, I:rovidas algu
mas dellas de platibandas e acompanhadas de jardins
lateraes e frontaes, formando todas vinte e cinco ruas
calçadas e cinco praças espaçosas com illuminação pu
blica.

Sua magestosa matriz do Santíssimo Coração de Je
lõUS, a qual infelizmente faltam torres, acha-se vantajosa
mente situada n'uma pequena eminencia, donde se des
cortina grande parte da cidade e diversos povoados,
como o Morro de S. Paulo. Alem desta egreja ha mais
a capella do Amparo, antiga matriz e hoje reedificada,
a gOJto moderno, sobre um morro a margem direita do
cio Una, com um relogio na torre septentrional; Nossa
Senhora do Amparo dos Navegantes, sila egualmente
a beira do rio Uoa logo ao entrar na cidade, e, final
mente, outra a O. da cidade no lagar denominado Pi
tanga, com invocação de Santo Antonio. Entre os ou
tros edificios publicas destaca-se vantajosamente, na
rua Commendador Madureir:!, o palacete do Conselho,
o primeiro do Estado, quer pelo tamanho quer pela con
strucção, adquirido por uma escriptura publica em
1877, com compartimentos para o conselho, jury e juizes
de diversas varas, decorado com lnxo, particularmente
a sala nobre. Entre os estabelecimentos de caridade,
acha·se o hospital da Mizericordia com tres enfermarias



e cap~cidnde para cincoenta enfermos, fundado a 30 de
Setembro de 1860 pelo Barão de Jiquidçá. A cidade é
proYida de optima agüa poLavel do Una encanada por
uma emiJreza, que levantou quatro chafarizes, dos
quaes é o mais notavel o da praça Barão Homem de
Mello, onde se fazem as concolTidas feiras semanaes
bem como na de Regis Ferreira.

Tem estação Lelegraphica, U'U c..:miterio no Campi
nho, bem situado, com uma capella ainda não acabada.
Pelo lado industrial possue Valença, alem de uma ex
cellente fundição e duas grande;, serrarias, a fa hrica de
tecidos «Todos os Santos», uma das melhores do paiz
fundada em 18H, e a do «Amparo9, fundada em 1859,

cada uma com trezentos operarias. Ha tamuem olarias,
estaleiros de consLrucção, e fabricas de sabão, vinho,
cerveja e licôres °municipio é coberto de vastas e ricas
mattas, com ferlilissimos terrenos, que produzem enor
me quanlidade de farinha de mandioca, café, canna,
milho, arroz, feijão, verduras etc., culturas a que se de
dica grande parle de seus habitantes, que fabricam
alem da opUma farinha, agual'dente em numerosos
li lambiques. 0. commercio actiYo da cidade tem slJas re
lações com r.s termos limil ropbes e a capital do Estado
com a qual se comll1unica por intermedio dos vapores
da Companhia Bahiana e barcos. Na cidade ha oito es
colas, dLuls em Maricoabo, uma na Graciosa, uma em
Mapendipe, uma na Serra-Grande e uma em Guerem.° municioio é bem regado, e são regulares as estações
do tempo Teve Valença origem n'um engenho feito nos
primeiros annos d::l colonisação por um Sebastião da
Ponte, que ne1le construiu uma capella de S. Gens,
Por crimes que commetleu, foi depois prezo e levado a
a Lisbôa, onde morreu na prisão. Abandonado então o
engenho, foi finalmpnte destruido pelos Aymorés em
constantes e longos assallos que faziam em tor'o esse
liLoral. Pelos fins do seculo passado foi este ponto es-
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colhido pelo ouyidor da comarca de Ilheos, desembar
gador Ballhazar da Silva Lisboa, para propor ao gover
no a creação d'uma nova villa no rio Una, por se achar
esse ponto mais proximo dos có,-tes de madeira, o que
foi approvado, mandando a CarL Reg. de 23 de Janeiro
de ]799 erigir a dita viiia, que foi installada a 10 de Ju
nho pelo dito dezembargador. A resolução de 10 de
Novembro de 18-19 elevou-a á cathegoria de cidade. A
freguezia do Santissimo Coração de Jesus foi creada no
anno de 1801.

- 32) Búmfim (Villa-Nova da Rainha)-~ituada sobre a
a encosta da Serra da Saude, que lhe envia os
mananciaes aliás pobres, que lhe fornecem a agua de
que se abastece, denominados riachos da Maravilha, do
Mocó e Gringa, os quaes, depois de reunidos a distan
cia de tres kiloruetros a O. da cidade, tomam o n0me
de Cariacá.

Dista dezoito kilometros da villa do Campo Formoso
e acha-se no 321 lúlometros da estrada de ferro de
Alagoinhas ao S. Francisco. A cidade, dividida em dous
bairros, um antigo, com velhas e feias casas, na parte
mais baixa, do lado em que se acha a estação, e o outro
mais modernamente construido, compõe-se de casas
terreas e sobrados caiados e envidraçados, desappare
cendo pouco a pouco a antiga construcção que vae sen
do substituida por novos e modernos edificios. Estas
casas todas, em numero superior a mil, formam qua·
torze ruas e diversas travessas e cinco praças. Na pri
meira, chamada do Dr. José Gonsalves, vasta e arboni
sada, onde se acha localisado o grande e animado
commercio, faz-se aos snbbados a grande feira de todos
os generos, e nelIa está se construindo actualmente uma
capella de Nossa Senhora da Conceição; na segunda, a
da Matriz, lambem arborisada, está a egreja parochial
do Senhor do Bomfim; é grande edebonita fachada; en-
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Ire a terceira praça, a da Cadeia e a ,Ia Matriz, ach a-se a
casa do Conselho, um do~', melhores edificios do Esta·
do, construida em 18.J5 pelo general Andréa e reconstrui
da em 1891 pelo governador Dr. José Gonsalves da
Silva.

Na quarla, a do Gado, vasto campo onde, nos dias
de feira, se faz o grande commercio do gado' na quin
la, finalmente, chamada de Feira Velha, em frente a es
tação da estrada de ferro, faziam-se antigamente as fei
ras. Ha na cidade um cemiLerio com capella carecedo
ra de reparos, o qual, apezar de sua bôa posição, exige
corutudo a construccão de um novo, por já se achar
boje quasi que encravado na cidade.

Os habiLanles do municipio occupam-se uns com a
plantação de café, um dos melhores do mercado brazi
iei'l'o, fumo, que produz folhas de tamanho admiravel
de que formam rolos em corda para a exporta
ção' canna, feijão e milho em grande abundancia, ou
tros com a creação de gados. O commercio da cidade é
activo com as cidades da Feira de Sant Anna, Alagoi
nhas, Joazeiro e Capital, bem corno com os Estados de
Piauhy, Pernambuco e Ceará. Em tempos de secca
-esse grande mercado abastece Monte-Santo, Joazeho,
Capim-Grosso, e até parle dos sert-àes do Ceará. Exis:
tem quatro escolas na cidade e urna em cada um dos
arraiaes da Missão do Sab , Jaguarary, Cariaca e Ca
nôa. Na cidade ba uma fabrica de sabão e na Missão
<lo Sahy urna de polvora.

Neste ultimo povoado foi que a 24 de Janeiro de 1722
se installou primeiramente a vil! a de Santo Antonio de
Jacobina creada por cada régia de 5 de Agosto de
t720, donde dous annos depois foi transferida para o
-arraial do Bom-Jesus pela cODveniencia.da mineração.
A cidade odginou·se de uma antiga tapera, chamada
<lo Senhor do Bomllm, ponto de estrada e passagem
(ias boiadas e passageiros dos sertões do norte, a qual,
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a requerimento dos POYOS no intuito de haver justi<;-a
para impedir as desordens que alli sempre haviam do

ajuntamento de tanta gente de Ião differenles logares,
foi elevada a vilIa em 1799, sob a cienominação de ViJla
Nova da Rainha. A cidade é creação da resolução
P. 2.499 de de 28 de Maio de 1885. lnslalla a 1° de Ja
neiro de 1887 com a denominação de cid'lde do Bomfim.

VILLAS DO ESTADO

1) Abbadia-insignificante e dec'ld~nte villa siluada
a margem direita do rio Real, e cinco leguas acima de
sua foz, de feia e má edificação, com egreja malriz de
Nossa Senhord da Abbadia n'uma praça, casa de Con
selho em completa ruina, sem induc;tria nem commcr
cio e um cemilerio. Este estado é devido a mudança,

que, por conveniencia do commercio, se fez da séde da
vilIa da povoação para a povoação da Cachoeim de Abba
dia, situada duas leguas a O. deste ponto até onde o rio

Real é navegavel e onde principi::>m as cachoeiras. Esta
tem uma feira concorrida, esla<;-ão telegraphica. ca a
de conselho e alguns trapicbes, com ruas torluosas de
feia edificação e uma egreja em construcção. Egrejas
ha tambem, a de Santo Antonio na povoação de Cepa
Forte, cinco leguas e meia da vma, e na do Mangue
Secco a de Sanla Cruz na foz do rio Real. O commercio
n'estas povoações é mais activo e relaciona-se com a
Bahia e Eslancia. No municipio ha sete escolas, na an
tiga viJIa, Cachoeira, Cepa Forle e Mangue Secco. Seu
termo é pequeno, mas tem bôas maltas e lavoura pe
quena de fumo, canna, mandioca e cereaes. Contam-se
tambem alguns engenhos movidos a vapor, agua e ani
maes. A cgreja de Nossa Seuhora da Abbadia, creação

do XVII seculo, foi erecla em freguezia em 1718 como
uma da': vinte que, em execução ao alvará regio de 11
de Abril de 1718, foram creadas pelo arcebispo D. Se
baslião Monteiro da Vide. A "iIla foi creada pelo Vice-



Rti Vasco Fernandes Cesar de Menezes em execução a
ordem regia de 28 de Abril de 1728,

2) Abrantes-siluada a pouca distancia da foz do rio
de Joannes e cercada, alem disto, em forma de ferra
dura pelo riacho Poassú e pelo Capivara, a quarenta
e quatro kilolllelros ao norte da Bahia e duas leguas·da
estação do Parafuso, da Estrada de Ferro da BiJhia á

Alagoinbas, em posição sadia, pequena e decadente,
com duzentas e cincoenla casas de constrncção baixa,
mas caiadas e algumas envidraçadas, formando dUils
ruas e uma praça. Nesta está situada a egreja matriz
do Espirito-<:janto, espaçoso templo construido pelos
Jesuitas, que ao lado delle tinham um convento, boje
em ruinas.

Dos restos deste, depois de grandes concertos, con
seguiu a municipalidade formar o sell paço.

, Alem desta egreja conta o municipio a de Santo
Antonio de IpHanga, antiga matriz, a duas leguas de
dismncia da villa, na estrada da Babia. E' grande, tam
bem edificação dos Jesuitas, que ahi tinham tambem
um convento; foi templo rico, com importantes alfaias
de prata e ouro e um pat imonio de terras; a de S. Fran
dsco do Jauà, capeIla construida na povoação deste
nome em 18 6 por Herclllano Francisco Duarte; e
urna capellinha edificada em 1887 n;1 po,roação do Portão
pelos moradores.

Não ha feira oa viIIa: urna que por duas vezes a ca
mara intentou estabelecer na povoação do Parafus'O,
não foi avante pelas grandes desordens que se dava~.

'O commel'cio da viUa e suas povoações é pequeno, mas
tem suas relações com a Capital, Matta de S. João, Pojuca,
Catú e Alagoinhas. O municipio não tem industria par
!ticular; muilos de ~eus habitantes empregam ·se na
t'<.lctura de carvão de' madeira tão prejudicial a lavoura,
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nem só pelos estr~gos qne se fazem nas maltas, como
pelo abandono em qne fica ~ agricultu-a.

Alem desla occup~ção, dedica'Tl-se a fabricação de
azeite de côco e de dendê, a pescaria e a algumas plan
tações de mandioca, cannas para o fabrico de raspadu
raso pimentas malaguetas, havendo pes,>oas que vivem
exclmivamente desta plantação, cebolas brancas e co
queiros, dos quaes ha fazendas grande~ com seis, oiLo
e até dez mil pés.

A plantação de fum) está em principio, bem como
a do café. Os antigos e celebres engenhos estão quasi

de fogo morto desde a abolição do elemento servil, com
tudo ainda boje ba quatro, dos qU1es um movido a

vapor e tres por agua, e grande numero de engenhocas
de raspaduras, movidas por bois ou cavallos, um alam·
bique em Monte·Goro.o e di versas olarias de telhas e ti
jolos. A c.reação de g'~do vaccnm é pequena, grande
porém, é a do suino, lanigero e cabrum, particul~r

mente no Monte-Gordo.

Ha no municipio algumas minas não exploradas de
diamentes no~ rios fmbassahy, Cil.ma al'Y e Areias, e
perto da villa descobriram no principio do seculo, Gui
lherme Christovão Feldner e Luiz d'Alencourt, minas
de graphitos tambem até boje inexploradas."

Ha na villa um cemiterio feito em 1889, cercado de
páo a pique, com portão e cruzeiro, mas sem carneiros
e capella. Ha seis escolas, das quaes duas na viJIa, uma
na povoação de Santo Amaro de Ipitanga, urna na po
voação do Parafuso e duas em Monte-Gorclo:

As communicações da vilJa p:..ra a capital são feitas
pelas estraclas de ltapoan, Pirajá e pela estrada de ferro,
na estação de Parafuso. Tambem por mar ellas se
fazem, comquanto raras vezes, por algum saveiro, não
podendo baver viagens regulares pelos obstaculos das
barras dos rios Joannes e Jacuipe.

E particularmente no municipio que se acham os



morros de areia chamados lençóes de Ilapoan pelos na
vegantes. O municipio é rico em aguas, pois alem dos
rios Joanoes, Capivara Grallue, Jacnipe e Pojuca, existe
grande numero de riachos, tanques, lagô~s e fontes.

Originuu-se esta villa de urna allliquissima aldeia de
indios, denominada Espirita-Santo, fundada pelos je
suitas no tempo do governo de Mem de Sá, que a esses
indios deu, a 7 de Setembro de 1562, urna sorte de
terras em sesmaria. Em virtude da provisão do Con
selho Ultramarino de 28 de Setembro de 1758 foi alli
inslallada a villa com o nome de Villa do Espirito
Santo da Nova Abrantes pelo Dr. João Feri eira de
BitLencourt Sá sendo sua capella nesse mesmo anno
elevada a matriz. Em 18-16 foi extincta pela resolução
provincial n. 241 de '16 de Abril, sendo restabelecida
pela resolução n. 310 de 3 de Junho de 1848.

3) Agua Quente-situada sobre a margem esquerda do
rio Paramirim, oito leguas distante da cidade de Minas
do Rio de Contas, composta dc casas terreas ãe bôa e
alegre construcção, formando nove ruas e duas praças:
S. João e lnten encia. Nesta ultima acha-se a matriz
de Nossa Senhora do Carmo, unica egreja da villa, ha
vendo, porém, outras fora d'ella, como a antiga matriz
do Morro do Fôgo, na distancia de dua!' leguas, a ca
pella da Conceição, na povoação da Barra, em egual dis·
tancia, a de . Felix da Roça, grande, di~tante seis le
guas, logar de m:.Iita romarias, e finalmente a de Santa
Maria do Ouro (Mamonas), a dez leguas da villa. a
mesma praça da lntendencia construiu-se uma casa do
Conselho, e emluanto e3ta eriificação não chega a ter
minar-se, tcm este suas sessões em urna casa particular.

a praça de S. João, em um barracão para este fim
construido, tem log::lr as fdras sem::loaes, um tanto dc
crescente em virtude das respectivas seccas que tem
assolado o sertão. Ha cemiterio com ~apella. O com-

6'\}



mercío làcal é vivo; a villa possue oito lojas, algumas
com variad'1 sortimento de fazendas, verdadeiros lo·
gares onde de tudo se encontra.

Este commercio entretem relações com a cllpit:;d
do Estado e com quasi todas as cidades e villas cio
sertão e rio de S. Francisco. Alétll das duas es
cdas da villa, ha mais uma na povoação de Santa Maria
do Oure (Mamonas), duas na freguezia de Santo Anto
nio de Paramirim, uma no povoado de Cannabravinha
e duas no de Santa Ritta de Páo da Colher. Os babi·
tantes do município entregam-se á lavoura de canna, a
mais forte, cereaes, mandioca, café, algodão, mal me
leiros, etc. Ha mlOeração de ouro, sendo o município
cortado de serras as mais auriferas do Estado, além de
outros mineraes preciosos e ainda pouco explorados. Ha
tambem creação de gado vaccum, eavallar, lanigero e
caprino. Aindustria maior do municipio é a de assucar,
de optima qualidade, e tecidos de algodão. Contam-se
mais de quinhentas engephocas que fabricam bom as
sucar e raspadUl as em grande quantidade.

Para o fabrico dos tecidos de "Igodão ha muitas fa
bricas pequenas que produzem panno branco e linto,
cobertores, calças, casacos, redes, chales, meias, luvas
e outros artefactos.

A maior notabilidade da villa são dous poços de aguas
tbermaes muito proficuas nas doenças gastricas e der
maticas. Suas aguas são forlemenle saturadas de saes de
soda. Estes dous jorros de agua quenle, que deu nome
a villa, são alimeLtados por uma só lagôa central e lar·
nam-se curiosos pela communicação que entre si têm.

Entre ambos, n'um espaço de cerca de cincoenta me
lros, corre o rio Paramirim que, recebendo estas aguas
em grande quantidade, lama o gosto alcalino, que d'ahi
para baixo tanto prejudica a pureza e gosto de sua agua
crystallina. Dista a villa cerca de cem leguas da capital
com a qual se communica pela Estrada de Ferro Cen-
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t f ai da estação de Machado POItella em diante, qua_
renla Jeguas de Agua Quenie. A agua ~ otavel é abun
dante no municipio, pois além de pequenos ribeiros, é
o município cortado por diversos possantes rios, como
o Paramirim, o Morro do Fogo, o rio Pires e o da Caixa,
que se prestam a regar a lavoura em quasi toda a ex
tensào de seus cursos.

No anno de 1843 a resolução n. 169 de 29 de Maio,
creou no antigo povoado do Morro do Fogo, oriundo da
epoca das primeiras explorações d'essas regiões no prin
cipio do seculo XVIII, uma freguezia qne em 187d che
gou a ser pela lei n. 1819 de 16 de Setemhro elevada a
cathegol ia de villa, aliás, não installada.

Crescendo, porém, n'esse entretanto, na fazenrla do
coronel Liberato José da Silva, o povoado de Agua·
Quente duas leguas distante, para abj passou-se a séde
da freguezla, e por acto de 24 de Março de 1890 do go
verno do Estado foi elevada á villa installando-se esta
solemnemente a 23 de Maio do mesmo anno.

4) Alcobaça-situ«d:l na margem esquerda e fóz do rio
llanhaem, a duzentas e oitenta milhas ao Sul da Bahia
formada d'um ajuntamento d'umas trezentas casas, com
matriz de S. Bernardo, casa do Conselho, estação tele
graphica e duas escolas. Seu pequeno co'mmercio con
siste na exportação de farinhas, madeiras, piassava,
cacáo e coquilhos. O municipio é fertil, coberto de ricas
maltas, com preciosas madeiras, mais pouco habitado.

Seus habitantes como ficou dito, além de uma pe
quena lavoura de mandioca e çacáo, vivem da extracção
dos productos das maltas. Nasceu esta villa de em 1752
se estabelecerem alli alguns moradores de Caravellas, aos
quaes se ajuntaram alguns indios. Este arraial chamou
a altenção do governo por fórma que em 1772, em vir
tude da Cart. Reg. de 3 de Março de 1755, creou-se alli
uma villa e uma freguezia, entretanto, esta ultima, so



por virtude dos alvarás de 20 de Outuuro c 22 de De
zembro de 1795 que deLerminavam que as egrej.s d<!s
grandes aldeias gosariam de Lodas as prerogali\'as de
parochias, é que como tal foi considerada.

5) Almas-situada a dez leguas ao Sul da cidade de
Condeúba, na fronteira mineira, em posição muito ~a

lubre e clima quente, com um vasLo lermo composto
da freguezia da vUla e da de Santa RitLa das Duas Barras,
com egreja matriz de Nossa Senhora da Bôa Viagem e
Almas e casa do Conse1ho. Os Lerrenos do munil'ipio
são ferteis c aptos para a lavolll'a e a creação.

Sua freguezia é creação da lei de 16 de Dezembro de
1857 e a villa da de n. 1958 de', de .Junho de 1830, in
stallarla a 25 de Abril de 18· 5.

O Lerr'ilorio ao Sul desta vUla, perLenc'~nte hl)je a Mi as
Geraes, fez anliga:nente parte da Blhia quando o desem
bargador Pedro Gonsalves Cordeiro foi com pletar a obra
da creação da villa da Jacobin'l, mll1rlada insta!lar pelo
Vice-Rei Vasco Fernandes Cesar de Menezes, em execução
a Ord. Regia de 5 de Agosto de 1720, pelo desemIJargador
Luiz de Siqueira d 1 Gama que não chegou a exonerar- e
da commissão por ter adoecido em caminho. Foi en
tão substituido pelo coronel Pedro Barb0sa Leal, que
erigiu a villa na Missão de Nossa Senhora das Neves do
Sahy, sendo transferida pelo dito desembargador Cor
deiro nem só a séde desta villa para o sitio da Jacobi
na, como, marcando os limiLes do novo termo, designou
como taes Sergipe dei Rey, a villa de Maragogipe, I1heos
na pancada do mar, Pernambuco pelo rio S. Francisco
e a capitania de Minas Gerae,; pelo rio das Mortes.

Não podendo, pela enorme distancia, os ouvidores da
Bahia fazer as correições em tão vasto Lenno, vinha
n'eHe fazei-as o dv Serro Frio, irregularidade qne a coo
rôa procurou sanar, mandando em 10 de Dezembro de
1734 crear d'esses disLricLos uma nova comarca, não
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com o nome rle JacolJina, mas sim com o omeial de co
marca d:l 13alJia da p lrte d0 Sul, comarca que fui instal

IlIda por seu primeiro ouvirlor, Manuel da Fonseca Bran
dão, do que se lhe p~ssou carta a 30 de Junho de 1742,

o qual, tomando posse, mandou observar a aotiga de

marcação.

Descobertas em 1727 as minas chamadas novas, man

dou a pro\'isão do Conselho Ultramarino de 20 dE:

Maio rle 1729 a Vasco Fernandes Cezar de Menezes, em
virtude da resolução oe 17 d'aquelle conselho, que se

conservassem os districtos Jas minas em questão na ju

risdicção da B-.lilia, lendo a em bora o ouvidor de Serro

Frio com subordinação ao Vice Rei.
Trinla e um annos depois, a instancias e inl1uencia do

conde de Bobadella, fui expedida a provisão de 20 de
Agosto de 1760 do mesmo Con 'elho Ultramarino or

denando que, como pelo decreto de 17 de Maio de 175

já ba\'Ía Inandado separar do governo da Babia as mi
nas novas do Fa nado e unil-as Ú C,Hl1arCa de Se! ro Frio,

Ioda juri dicção das rrferidas ruinas ficasse p rlcn

cen<1o fi comarca de Serro Frio e ao governador de
i\lina-; Gentes, cooforme <1 resolução que a 26 d'aquellc

mez e anno linba sido tomada em consulta do Coose

lho Ultramarino.

E d'esse tempo em di:lnte recuou li fron'eira para os

"ias Verde Grande e Pequeno, SeITa das Alltl<1s, Morro

de Condeuba e VaUe Fundo, que até lwje telll sido guar

dada.

6) Amparo - :-.ituada à margem direilll do rio dus

Páos a quatro leguas da \ iHa de POl1loal.

Compõe-se de casas tcrrcas caiadas furmando cinco

l'uas e uma praça, em cujo centro se acha a matriz de

~ossa Senhora do Ampa,o e teru logar ans sablJados

uma feira regular. A casa do Con elho, em hom estHdo,

('s\<I situada na rua d.e Giloa. Os habitanles são lavrado-



res e creadores e enlrelem relações cOl11merciaes com a
Babia de que dista cincoenta leguas e Sergipe. Possue
duas escolas~O municipio, que é cortado pelos rios Ita
picurú, Itapicurú Mirim e dos Páos, possue alguns en
genbos que fabricam raspaduras e assucar. Foi esta vil·
la primitivamente uma fazenda de Manuel José do Ara
gão. A freguezia é creação da lei de 9 de Maio de 1848,
e a villa do acto do governo do Estado de 17 de Oe
lembro de 1890, installada a 28 de Fevereiro de 1891.

71 Angical-siluada a Ires e meia leguas distante do
Rio Grande n'uma baixa de espantosa fertilidade, a qua·
renla e quatro leguas da ci.1a'ie da Barra, e nove das
villas de Barreira., e Campo Largo, compflsla de duzen·
las e dez casas terreas mas caiadas e asseiadas, forman
do oito ruas e as duas praças, da Matriz e Ruy Barbosa.
Na primeira d'ellas acha ·se a bem construida egreja pa
rochial de Sant'Anna, alem d'esta ainda tem a villa
mais as egrejas de Bom Jesus, na rua de seu nome e a
capella do cemiterio A casa, em que funccion'a POI- ora o
Conselho, emquanto acaba:.: que está construindo, acha
se em bom estado e é de possessão particular. Ha duas
escolas na villa. A feira semanal elfectua-se n'um barra·
cão da intendencia. O commercio da villa é pequeno e
tem suas relações com a capital, Joaseiro, cidade da
Barra e Barreiras. A ind.lslria particular rio termo con
siste no fabrico de aSSllcar, aguardwte e tecidos de al
godão. Os habiLantes na sua mór parte são lavradores
e creadores, possuindo um grande numero de engenho
cas e muitos teares.

No municipio, perto da missão do Aricobé corre uma
serra lDuito rica em pedra hume e na da Ribeira ha
ferro e outros metacs. Alem d'isto, ha as minas de sal do
Umbuzeirinho, Salobro e Atravessada, que, segundo o
coronel Aguiar, talvez sejam as maiores do Estado. Os
terrenos deste municipio são muito regados. O rio Gran·



de, que O atravessa, desde a viUa das Barreirãs até sua
fóz no S. Francisco dépois de um curso de quarenta a
oitenta leguas, é completamente navegavel c suas mar
gens d'uma fertilidade espantosa. São terrenos os mais
aptos á immigração. A villa dista cento e oitenta leguas
da capital, C01l1 a qual se communica mediante barcos
pelo rio Grande e rio de S. Francisco até o Jc..azeiro.
Nasceu esta villa d'uma fazenda do cor().l]el José Joaquim
cie Almeida, onde se desenvolveu um arraial com capel
la que no principio no seculo mereceu as honras de fre·
gUfzia. A viJla é creação do acto do governo de 5 de
Junho de 1890.

8) Baixa Grande - situada a seis leguas da villa de
Monte Alegre e dez da de Camisà1, entre morros, no cen
tro de um districto aJricola, coberto de maltas em fero
tilissimo cerreno. Compõe-se de um ajuntamento d'umas
duzentas c tantas casas de ligeira edificação, com ma
triz, casa do Conselho e duas escolas. Aos sabbados tem
lagar a feira semanal, (lue é importante.

O commercio é aclivo e exporta muito café e muito
mais fumo cuja safra já sobe a 50:000 arrobas.

Com estas lavouras se occupam os habitantes do mu
nicipio, assim como com a creação e engorda de gado
vaccum para o que possue exceJlentes e extensas mangas,
com plantações ne capim Guiné chamado aJli Bengo.
Ha, porém, falta de boas aguadas, que são feitas em
açudes para onde convergem as aguas pluviaes, visto
que o riacho, que passa na freguezia mesmo por detraz
da matriz, é salgado. A freguezia foi creada pela lei de
26 de Abril de 1872 e a villa pela de n. 2502 de 17 de
Julho de 1885.

9) Barra do Rio de Conias-situada á róz do rio de
Contas, a quatro leguas da villa de Marahú, compost a
de casas terreas e. alguns sobrados de pedra e calou



taipa, quasi tod 1S caiadas e algumas envidraçad'ls,
formando dezoito rua~.

Na d.l matriz está a egrej'.l paroc',ial fie S. Mi~uel,

unica da villa. Na rua na Cadeia acha-se a casa do
Conselho Municipal, em hom estano

Ha cemiterio sem capella e duas escolas. Os habi
tantes do municipio vivem, na villa dI) commercio,
artes de pescaria e vida marítima, e fóra d'ella cia
lavoura de mandioca, canna, cacáo, café, milho, arro z
e feijão, outros de pequena creação de gano vaccum,
suino e caprino.

Seu commercio é com a capital, sua industria é re
presentada por duas serrarias movirlas por agua, um
alambique, diversas engenhocas de raspaduras e
muitos engenhos de farinha de mandioca e tapioca.
D'uma pequena povoação começada n'uma aldeia de
indios, cuja capeUa foi feita fregllezia pelo arcebispo
D. Sebastião Monteiro da Vide, nasceu a vil a que alli
mandou levantar em 27 de Janeiro de 1732 a condessa
de Rezende, donataria de I1héos.

10) Barracão-importante villa agricola, situada sete
leguas ao N. da de Itapicurú, de cujo termo fez parle,
com matriz e casa do Conselho e duas escolas. Seus
terrenos sào fertilíssimos e occupados por muitos enge
nhos de assucar.

A freguezia é creação da lei de 8 de Maio de 1855 e
a villa da de n. 1991 de 1.0 de Julho de 1880 inslaUaua
a 16 de Maio de 1882.

11) Barcellos-situada á margem do curso superior
do rio Barra de Camamú, a tres leguas dist2ntes da ci
dade d'este nome, composta de casas terreas caiadas e
algumas envidraçadas, formando oito ruas e tre~ pra
ças, estas com os nomes de Matriz, Cruz de Cima e Cruz
de Baixo. Na primeira d'ellas acha·se a egre.ia paro-
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chiaI de Nossa Senhora das Candeias; na segunda a ca
pella de S. llenedicto, e na terr:eira fflzem·se as feiras
semanaes. A casa do Conselho, em estado de deca
dencia, está situada na rua Direita do COIDmercio um
dos dous sobrados que possue a villa. Ha n'ella duas
escolas e duas no segundu districto. Tem um cemiterio.
Seu commercio com a capital é o da exportação dos
productos da lavoura do municipio: café, cacáo, fari
nha e canua. Alem d/estas iudustrias agricolas occupam
se os habilantes nos trabalhos das fabricas da vizinha
Marahú. Dista a villa vinte duas leguas da capital com
a qual se corresponde por barcos de vela. 1 asceu de
uma aldeia de indios, que, por virtude do aIvará de 28
de Dezembro de 1758, foi erecta em villa, em cuja occa
sião foi tambem creada a freguesia.

Conservando-se sempre estacionaria foi, por lei
n. 1935 de 18 de Agosto de 1829, transferida sua séde
para o lagar de Santa Cruz com o titulo de villa de
Santa Cruz de Barcellos, voltando, porém, para seu an
tigo logar no rio da Barra de Camarnú.

12) Barreiras-esperançosa villa situada sobre a mar·
gem direita do rio Grande, cincoenta e cinco leguas
acima ele sua róz no S. Francisco, composta de casas
terreas simples, mas caiadas, aceiadas e alegres, for
mando diversas ruas e uma 'praça, onde se está levan·
tando uma egreja de S. João, filial a freguezia de Santa
Anna do Angical. O Conselho funcciona em predio de
proprbdade 'particular, de soffrivel construcção com, o
aceio e deceucia necessarios.

Ainrla não ha feira. O cemiterio creado a quatro an
nos com uma capellinha de má construcção, já attinge
as immediações das ruas, tão rapido tem sido o cres
cimenlo do povoado. Isto levou um particular, ajudado
pela municipalidade, a construir U1'n novo em distan
cia competente e condições hygienicas.
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· Os habitantes empregam se na cultura do uberrimo
s610 d'este municipio, lavrando canna, fumo, feijão, mi
lho e mandioca, assim como na extracçào rla preciosa
borracha da mangabcira, de que muilo abundam os dis
triclos do occidente proximos da fronleira de Goyaz.
Tambem se esmeram mnito na creação do gado, princi·
palmente no districto da Vargea.

Em consequencia d'isto, o seu commercio é activo e
orescenle. Exporta os generos agricolas: a raspaGura,
o assucar, a aguardente, fabricados particularn:ente no
Barracão, fumo, arroz, feijão, farinha, couros e borra
'cha, e imporla artigos europeus e café.

Suas principaes relações são com o Joazeiro e Bahia
ele um lado e do antro com muilas villas de Goyaz. Antes
de 1870, era o lagar em qne hoje se aclta e viIla habitada
apenas por um homem, Placido Barbosa, que residia
isoladamenle n'uma pequen:l casinha, a be' a do rif',
em terras da fazenda-Malhada-do ooronel José Joa
quim de Almeida.

A arlividade que el'alli em eliante se desenvolveu
n'esse lagar augmenlou rapirlr.menle a populaçi'io e a
edificação, :l ponto elp, por acto de 6 do Abril de 111!J1,
ser elevada n po\'oação á cnthcgoria de villa.

13) Boipeba (Nova) -silnada. na margem elireila do rio
Jiquié, a doze leguas acima ela villa ne Trlperoá. com
hôa edificação de casas, na sua maior pari e terreas,
existindo, porém, alguns sobrados, formando onze ruas
c trel' praças, em uma. das quaes estão a m'llriz do Se·
nhor do BOl1lflm e a casa eln Con~elll'l, ele bôa edifl·
cação, [enelo logar n'esla praçA a<; feir:ls semanaes.
Seu commercio é pequeno, porém aclivo com a capital,
Yalença e Trlpero.í, para ondo são exporlarlns os rr01lu
elos de suas ricas mattas, nem só as arreciilrlas ma
deiras, como a piassava, e os de sua lavou'a: caró, cacáo
farinha, milho e feijão. Além da egrcja matriz ha DO
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11JLHllClplO mais:ls capellas de Santo Antonio, da po
voação da Tiúca, a do Bom Jesus, da povoação do Ta
uerl), a de S. Francisco, na do mesmo nome e outra
de Bom Jesus cios Carvalhos. Ila 00 municipio quatro
serrarias, duas das quaes movidas por agua e duas por
vapor, duas olarias, e um engenho central em con·
strucção. Ha escolas na viHa e na povoação da Tiúca.

Foi creada esta villa o'uma antiga fazenda perten
cente a Joaquim Gomes Machado, em 19 de Dezembro
de 1810 pelo Conde dos Arcos, que para ahi transferiu,
por proposta do ouyidor tia comarca de Ilhéos, Dr.
BalLhazar da Silva Lisbôa, a séde ela antiquissima
villa tio Espirito Santo de Boipeba, mudando-a o dilo
ouvidor em execução ál/uella ordem, em 28 de Feve·
reiro de 1811

Mais tarde, em 1847, a resolução de 29 de Maio
removeu a séde da villa para Taperoá, e em 1873 a
resoluçào 11. 1279 de 30 de Abril tornou a crear fôro no
Jiquié. A freguezia só foi creada pela lei Ide 1° de
Junho de 1818, transferida egualmente para Taperoá pela
resolução tle 21 de Junho de 1872.

H) Bom Conselho-situada a quinze leguas de Gere
illoaho nas vh.inhanças do limiLe de Sergipe, em uma
uaixa enl re o monte de Santa Cruz e a serra do GaYião,
em região pobre de aguas. com umas duzentar, casas
(te meeliocre conslrucção, formando uma rua comprida,
crn cujo cenlro eslá a malriz de r ossa Senhora do Bom
Conselho, além da qual egreja aiutla ha uma capeIlinua
Com a invocação da Sanla Cruz, construitla sobre um
monte fronteiro á matriz pelo missionario frei Apollonio
de Todi. Seu commercio é pequeno e representado
n'nmas vinte e lantas casns rle negocio, que o l-em com
Sergipe, e enlretem uma feira semal1nl.MuiLo sensivel é
a falta d'agua a que se acha exposla a população da
viUa, que se vê forçada alisar d'uma pesada, de côr e



gosto de barro, accumulada pelas chuvas n'um açude
pouco distante e chamado Navio.

Comquanto sujeitos á secca, são os terrenos (lo term')
bons para a lavoura, nem só de mandioca, como de
fumo, que forma a base do commercio da villa. A fre
guezia é de 1817 (alvará de 21 de Novembro) e a villa
de 1875 pela resolução n. 1518 de 9 de Junho. Eis como
nos conta o missionaria frei Apollonio de Todi o prin
cipio desta viUa:. «Neste tempo o povo dos Taboleiros,

que fica longe 12 leguas de Mirandella, fez requerimento
de fazer uma capeUa no antiquissimo cemiLerio de
Cacunea e pediu para mandaI-a fazer. O Exm. Sr. Arce- .
bispo despachou que sim, que eu fosse e fizesse essa
caridade. E foi aos 8 de Julho de 1812, e fui conduzido
a uma casinha d'uma negrinha, que tinha cento e tres
annos, porém bem longe do dito cemiterio. Em o dia

seguinte vieram dois homens para me conduzir a ver o
lagar; cheguei ao dito cemiterio e não tinha formalidade
nenhuma, porque ludo era matta e só se via aqui e
acolá uma cova de defunto. Vi ao pé deIle uma larga
estradai perguntei que estrada era, e me responderam
que era a estrada real, por onde passavam as boiadas e
comboios do Rio S. Francisco para a Bahia. Perguntei
se havia rioi responderam que não, mas sim llluitos
olhos d'agua, que nunca se seccavam, ainda com aper·
tada secca, e que, por ser uma travessia, muita genle
passageira se matava ne~te lagar, por que, pelo motivo
d I agua, arranchavam-sc, vinham os ladrões, e no
tempo que úormiam, os matavam, roubavam e euter
ravam no cemiterio. D'aqui voltei para a casa da ne
grinha, muito cançado, e ordenei ás duas pessoas que
no domingo dizia missa qne espalhassem voz pelos
circumvisinhos de virem Vara cu publicar o que se
devia fazeri corno de facto, veio muita geute a ouvir
missa, e ordenei llue no sabbado se ajuntassem 110 cemi
teria, trazendo machados, foices e eochaúas para se



aprompLar o logar da capella. De lacto, no sabbado.
bem cedo, vieram perto de ciucoenLa homens, se
corlou lodo o malto e se maLaram muitas cobras, lão
grandes, que uma foi julgada pesar duas arrobas. Ordenei
que tornassem segunda-feira para se fazer uma casinha
de oração para se resar a missa e outra casinha para eu
morar, ele. Agasalhando-me no cemiterio, principiei
logo a andar com guia e com gente pelos maltas para
achar madeira boa e escolhida para levantar-se a egreja,
para taboados, linhas, frechaes, ripas, etc., por ver que
de pedra e cal não se podia fazer, não havendo pedras
n'aquella Lerr::!, e se al~uma se acha, e molle que não
se:-ve, mas tudo e branco e vermelho. AprompLado
tudo em dois mezes e meio e esLando ludo no lagar, fiz
vir o mestre Antonio Machado para levanlar a egreja.
Depois de riscar loda a egreja, abrir os buracos,
levanlar os esteios principaes, e conhecendo que o
mesLre linha loda capacidade para proseguil' o mais,
eu desci para a llahia e mandei fazer as imagens de
Nossa Senhora do Bom Conselho, que era a titular,
Senhora SanL'Anna e Sanlo AnLonio, e voltando para
cima com as ditas imagens, achei já coberta a egreja,
e aqui se proseguin a fazer as sacristias, as jvarandas,
as porLas, o altar-mór com seu throno, o pulpito, o
cachão dos paramentos, a pinLar-se tudo e fazer todos
os paramentos festivos solemncs. Nesle tempo o Hcv.
vigario da freguezia (') ficou commigo na Bahia e
mandou um coadjutor moço Lomar conLa da freguezia,
e veio logo desobrigar nesLa capella. Além de ser
escandaloso, demandisLa, briguento e valentão, se poz
logo com taes pretenções, que foi preciso escrever e
informar ao Sr. Arcebispo D. Frei Francisco de S Da
maso.

Em visla da informação, ordenou este que se fizesse
II ln assiguado sobre divis:io e numero das almas, e pe-

(') Sem duvida de Geremoabo.



(Ii~sem de ser fre~uezia. Fez-se ludo isto, c no anno
alrazado vcio decreto de Sua Magestade de ser freguezia
e se paz por vigario encommendado o Revd. pa.lre
Manuel de Barros. E assim como defronte á egreja, dis·
tante sessenta braças, ha um monte baslantemente aUo,
em cima do qual erigi () Santo Calvaria, entre uma pe
quena capella, onde além das tres c'-uzes colloquei as
imagens de Nossa Senhora da Soledade, S. João e o
Bom Jesus no tumulo com um bonito alta em que o
Exm. Sr. n. Frei Francisco de S. Damaso, por uma
pastoral, mandou se benzesse e se resasse missa, dc
clarou o allar privilegiado e concedeu muitas outras
indulgencias, por cujo motivo é muito visitado de
romeiros, que recebem do Santo Calvario muitas Mraças
e favores. Por esta rasão, sendo continuado o concurso
de romeiros, de boiadas, de comboios e passageiros, os
habitantes fizeram muitas casas, e se Sua Magestade fizer
villa, ha de ser muito grande e de muito lucro a Sua
Magestade e a seus vassaUos.» E tudo isto se deu como
o previa o ,ligno missionario, pcrque o alvará cilada de
21 de Novembro de i8l7 creou u freguezia, como elle
mesmo cita, e a vilia cincoenta e oito annos depois pela
lei provincial n. 1518 de 9 de Junho de 1875.

15) Bom Jesl/s da Lapa-a um quarto de legua da mar·
gem direita do rio S. Fra 'lcisco, acha-se eUa sobre a serra
de seu nome, a oitenla e quatro kilometros da villa do
Urubú, composla de casas terreas caiadas e algumas envi
draçadas e dois sobrados, formando oito ruas e tres
praças.

Na praça do Cruzeiro, acha·se a celebre egreja do
Bom Jesus da Lapa (não é parochia), que lhe deu nome
e f;lm:l, e que é uma inleressanlissima grula descoberta
no fim <.lo XXI[ seculo por Fr. Francisco da Soledade,
conhecido no scculo por Francisco de Mendonça Mar, á
CJ ual se liga uma longa serie de lcndas pias e mysteriosas.



Além d'esla egrrja, ha na villa mao; uma capella de
Sanla Luzia na extremidade da rua do Dr. José Gon·
salyes.

O Conselho ainda não conslruiu casa para suas sessi>es,
tem-n'as por ernquanlo n'um sobrado alugado, em bom
estado e convenientemente mobiliado, na praça do
\3omfim. A vilIa possue uma escola, outra no sitio do
Mato, e dois cerniterios, um ecc1esiaslico em má posição,
collocado mesmo no centro da villa, com grande pre
juizo a saude publica, e um novo civil, em construcção
a uns quinhentos metros da villa

Os habitantes do municipio dedicam-se a lavourrl rle
algodão, mandioca, milho, arroz, feijão, etc., e a creJ
çào de gado vaccum, cavallar, muar, lanigero, e ca
pri no c a mineração de sali tre e cal.

Estes artigos desenvolyem um bem animado com
mereio com as villas do ,'alie do S. Francisco e Estados
de Minas e Goyaz, assim como com a capital. fIa, por
isso, uma feira aos sabbados na praça do Cruzeiro,
onoe, entre oulras cousas, apparecem os produclos oa
industria du municipio, como pannos de algodào, cha
péos de palha e couro, que são fcitos em grande escala.

Dista esta villa 828 kilomelros da capital, com a qual
se communica .. on descendo-se o rio até Joazeiro, ou
pelas estra<!u<; que vão a estação Machado Porte\la da
Estrada de Ferro Central. O municipio lem grande
abUJh~ancia de agua potavcl, e fazem-se ricas plantações
nos chamados cQl'neiros, lenenos que ficam descaberias
depois das cheias do rio S. Francisco.

A maio~' das celebridades desta, porém, é a sua já
cilada egrrja, muito procurada durante os mezes de
Junho a Setembro por milhares de romeiros. Foi creada
a \tilla por decreto de 18 de Setcmbro oe l8DO. Anles
de ser vil:a era um arraial surgido em lorno 00 celebre
sanclWHio na fazenda Iliberabrr, em que a egreja lem
parte possessoria_
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16) Bom Jeslls dos Meiras-siluada á margem esquerda
00 rio Antouio, afOuenle do Bromado, a quatorze leguas
do Brejo Grande, vinte duas (13 villa das Almas, quatorze
da cidade do Rio de Contas, vinte de Caetité e quarenta
da estação de Macllado PorteHa, moderna, C0111 casas
baixas construidas em ruas alinhadas e quatro grandes
praças. N'uma destas, a da Matriz, acha-se a egreja paro
chiaI do Senhor Bom Jesus.

Além d'estas ainda ha mais tres capellinhas, uma den
tro de um dos cemiLerios que pos'>ue a viHa, e duas fóra
d'esta, isto é no povoado dos Crystaes, com invocação
de Nossa Senhora da Conceição, e outra na povoação
de Santa Cruz. Ha mais urna casa de oração na Gamel
lcira dos Machados no 2" districto de paz de S. Pedro,
e, finalmente, uma outra no 3u districto de paz de
S. Gonçalo da Lage.

Ainda na mesma praça da Matriz, acha-se a casa do
Conselllo, grande, bem edificada e arejada. lIa feiras
semanaes num barracão situado el1[I'e duas ruas perto
do paço do Conselho. A villa possue dois cemiterios,
dos quaes um, o antigo, está situado perto da matriz,
e por já estar quasi cheio, deu motivo a factura de UlU

novo em lagar mais afastado, oude havia uma eapel
linha particular duada pela proprietaria.

Os habitantes do município vivem de lavoura e crca
çàoj aquelIa, traz à feira a fadnha, o milho, o I'cijào, o
arroz, o café e o trigo, bem como a da canna o assucar,
a raspadura e a cachaça.

Sua industria produz requeijões, redes de algochlo,
trançado e colorido. Defronte da vilIa na margem direita
do rio Antonio acha-se a pavoação de S. Fdix, a ella
ligada por uma ponte de madeirll.

As maltas do municipio tem boas madeira,>; Sl1:lS

serra'>, além do ferro e crystal, contem marmores de
differentes côres, jaspes, giz, cimento, salitre, onYK,
pedra hume, etc. Parliculal'lTIente do gizes ha um alvo,
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outro azul e outro côr de rosa, de que a industria local
sc apoderou para fazer castiçaes, tinteiros e outros
objectos. O ferro é tão abundante que em 18138 um rico
proprietario do lagar fundou uma fabrica, que hoje não
existe mais, da qual foi enviada uma amostra, em que
as analy.;es, feita na Europa, poderam provar 85 %

d'aquelle metal. T..lmbem em suas visinhanças tem sido
encontrados nas serl as rosscis gigantescos de animaes
anti·diluvianos.

A vil1a commercia com Brejo Grande, Almas, Minas
do Rio de Contas, 'illa Velha, Caetité, Sailt:\ Izabel,
Conquista, lI'fachado Portella, Maracás, Lençóes e Ca
choeira. Possue duas escolas.• asceu d'uma fazenda do
capitão Francisco de Sousa Meira, perto de uma aldeia
de indios chamada Conquista nos fins do seculo pas
sado. A freguezia é de 19 de Junho de 1869, creada por
lei n. 1091, e a "illa de 187 , lei n. 1756 de 11 de Junho.

17) Bom Jesus do Rio de Conias-situada no meio de
lima planicie entre o "ulle formado pela serra da
Tromba e o formado pela de Sanl'Anna, a 1180 metros
acima do nivel do mar, a doze leguas da cidadr. de Minas
do Rio de Contas e a doze da de '. João do P'lragu3ssú.

Compõe-se de casas terreas e cniad:l'i, alguma, envi
draçadas, formando oito ruas e quatro praças. ~a da
Matriz está a egreja parochial do Senhor Bom Jesus,
havendo, além d'esta cgreja, ruais a do Rosario na rua
de seu nome. Na outra praça, a da Cnmara, acha-se a ~asa

do Conselho que comquanto não esteja em muito bom
estado póde comtudo funccionar n'ella muito decen
temente não só o Conselho munici p:Ji, como o Tribunal
do Jury. Ja terceira praça, a da Feira, tem lagar as
feiras semanaes que se elTectu:lm aos domingos. A vil1a
possue 11m ccmiterio cm posição muito convcnicnte com
uma pequcna cnpclla do Senhor dos Amidos, além clc
mais outros rlous, um cm rui nas e O.UtlO, antigo U0
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fundo da matriz. O commcrcio da villa é regulaI' e ella
o entretem com as cicIades, vilJas e povoaçi)es ela circum
visinhança, principalmente com a capital do E-;tado e
Lavras Diamanlinas. lia escola, duas na viUa, lima em
Carrapato, urna no Sumidouro, e urna em Tabocas. Em
Catolés havia uma, que hoje se acha vaga. Os halJilantcs
do mun:cipio são geralmente lavrarlores, sendo a prin
cipal lavoura o café, que se tem dcscnvol vida consi
deravelmente, seguindo·se a da canna e dos demais
gencros alimentícios.

Antigamente occupavam-se exclusivamente na mine
ração do ouro, cujas lavras estão em abandono. To
davia, ainda algumas pessoas dedicam-se fi mineraç,io
nem só elo ouro, como do diamante..IIa algumas pe
quenas fabricas de assucar, doce de marmello, farinha
de mandioca, cachaça, etc.

O municipio é regular e s:.ltisl'actoriamente regado, e
até durante a horrivel secca dos ultimas annos poucos
foram os que se retiraram e raros os casos de mortos
por fome, tendo o comité N'agner só dispendido a
quantia rie :!:000,;5000 com o nlullicipio, a mór parte da
qual fui Llispenctida cru soccorros aos famintos de
uutros municipios e alli rcfugiados. A villa dista oitenta
lcgllas da Ciol pital e até Queimadinhas, onde se encon
tra a E~tradi.l ele Ferro Ccntral, nào ha estrada de roda
gem, nCU\ lIlesmo estradas regulares. Da mesma forma
para uutra llualtlller l,arte, sendo os caminhos por
esc>lbrosas e tortuosas ladeiras. Em tempo chuvoso
lorna-se quasi impossivel viajar, porque os atoleiros e
enchentes dos rios sem pontes impossibilitam o tran
silo. A freguezia foi creada pOJ~,ei provincialn. 169 dc
25 dc Abril de 1~-1.2, sentia elc\·arl..l Ú villa pcla de 11
dc J..Ilho de 1878, desmcmbrado o 111\'0 municipio do
de Minas do Rio de Cuntas por acto de 27 de SelelU
lira dc 1884. Não era fazenda Ilem terra de proprie·
dade particular, e nem se sabe que tivesse sido prirni-



livameule aldeiamenlo de Indios. A lradição diz que
seus prilueiro~ lubitanle~ for<l111 hespanllOes, que vie·
ram em procura de ouro, augmen-lando-se·lhes o nu
mero por oulr::s pessoas alli tambem levadas pelo mes
mo molivo.

18) Bl'ejo-Grallde-situada sobre a margem direita do
rio de que tomou o nome, originario do Morro do Ouro,
quatro leguas ao N. da villa, o qual, meia legua abaixo
d'ella, no logar denominado Mangabeira, recebe o Ta·
manduá, vindo do Morro dos Angicos, duas Irguas a
NO. da villa, formando o fresco e aprazivel valle,
ollde se acha.

No seu seguinle curso forma o rio Brejo Grande, na
distancia de uma legua ao S. da villa, a bella lagôa For·
mosa, para em seguida ir lançar-se no rio Ourives,
uma legua distante da povoação dos Laços. Acha-se a
villa a doze le~uas da de Bom-Jesus dos Meiras onze
da de Jus'inpc, qualorze da cidade do Rio de Conlas,
vinle e duas da ullima eslaç::io da linha ferrea centl'al
e setenta da capital.

A ediflcação . bai);.a e feia, l1S casas. porém, são aceia
das, caiadas, algu:nas em'i,lraçaclas, formando diversa
ruas não calçadn<;, planas, nmas largas e outrns estrei
tas, e as quatro praças do ;\lercado. :\lalriz. ria E cola
e da Cadeia, das quaes é a primeira aI bOI isarla. L 'esta
acha-se a casa do Conselho, nova, bem edificada, com
bons e espaçosos com modos, em frente da qual tem
logar as feiras semanaes, aos sabbados muito abnn
dantes de generos aJirnenlicios e concorridas por mui,
tos agricultores d,)s lt'rmos 'vi inhos. a praça da Ma
tnz acha-se a cgrrj~1 pnrochial rle • tlssa Senhora do
Allivio, unica da villa.

Seu comlOercio local é pe lucno, lDas muito impol"
tante é o que se faz .COIU a capital, ltU1lo pela grande
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exportação de café e algodão como pela de gado e
pelles de cabra.

Ha duas escolas publicas e tres particulares na villa
e uma na povoação dos Laços. Ha dous cemiterios na
villa, um dos quaes antigo, dentro da villa, não é mais
utilisado. e o outro, novo, construido a um kilometro
da villa, c bem tratado, provido de muros e possuindo
uma capellinh:.J. Os terrenos do municipi'J são muito
bons para n c'Jltura da canoa, fumo, feijão, milho,
mandioca, algodão, arroz e café, pelo que seus habi·
tantes empregam-se muito nessas lavouras, que todas
muito se tem desenvolvido, particularmente a de café,
que nos ultimos annos Lem tomado grandes propor
ções. A uva era tambem cultivada, mas uma molesLia
que appareceu nas parreiras quasi a Lem feito desappa·
recer. Em grande escala é Lambem a creação de gado
vaccum, muar, cavallar, lanigero, subo e caprino,
desenvolvendo-se nos u1Limos annos o novo e lucra ti vo
.ramo de commercio das pelles de cabra.

Fabrica-se cal, salitre, polvora e difTerenLes tecidos
de algodão.

A inàustria saccharina, que c a maior, conta grande
numero dc engenhocas que produzem assucar e raspa·
duras, havendo alem destas não pequena porção de
alambiques de aguardante. Grande numero de tearcs
é dirigido por mulheres, tidas geralmente por boas
tecelôas, para a fabricação de algodão, sendo por isso
de lamentar que não se tenha ainda tido a idéa de
levantar l'abricas no disLricto, onde aliás a agua é
abundante e favoraveis :::.s cachoeiras dos rios. A popu·
lação, luctando muita vezcs com a irregularidade das es
Lações, sofTre menos que OUll a qualqucr, já PCUtS coo
(liçõe locaes, com a visinhança de grandes rios, como
o de ConLas o Ourives, a Lagôa Formosa e a da ;\1au
gaj)cira, ,que fornecem com suas aguas llluito a la·
voura;'j~~pelo graude numero de serras, ramificações



do Sincorá e Ires grandes morros, o do Ouro, Sanla
Uarbara e do Florencio, parallelamenle situados, que
tornam o terreno muito fresco e assim favoravel as
planb ções. O solo da villa é pouco firme, ab'ltendo-s-e

de vez em quando e apresentando enlão entradas de
grutas, das quaes existem algumas de tempos im
mem.::.riaes como a da Mangabeira, a mais celebre

dellas, de 3.140 metros, com lindas galerias e variados
salões formados e ornados de elegantes estalactites.

A forma do valle, a abertura das serras ao sul da villa,
perto da povoação dos Laços, a existencia de grande
numero de grutas, a de salilre e diversos oulros saes

e, emfim, a natureza geral do terreno, ludo induz a
crer-se que primitivamente fosse este lagar um grande
lago salgado.

Geralmente é a agua potavel abundantissima em
lodo o municipio, exceptuada a da povoação dos Laços,
que contem saes de soda e potassa em dissolução. As
serras de natureza calcarea e os terrenos bastante
salitrosos levaram capitalistas a organi ar uma com
panhia exploradora, que ahi esleve fazendo estudos e
montando officinas, obtendo salitre de boa qualidade,
A distancia, porém, em que ainda se acha a villa da
actual ultima eslação da Estrada'Ferro Central, talvez
seja a causa de não se ter ainda desenvolvido satisfa
ctoriamente esla induslria.

A. villa, que gosa de cliuia lemper:!do e sadio, origi,
Il )u-se de Ill11a aldeia de indios conquistados por quatro
irmãos I'aac, Sebastião, Joaquim e André da Rocha
l'into, os quaes obtiveram do governo a concessão das
frITas conquLtadas, dividinno-as entre si e cabendo
Brejo-Grande a Sebastião, que teve nove herdeiros. A

freguezia foi creação da resolu~ão n. 382 de 10 de Abril
de 18G2 elevada ,a villa pela lei n. 988 de 9 de Outu
hro de 1 67.



19) Brotas de H'acahllbas-situada n'uma planicie ceI'·
cada por uma cadeia, ramificação da serra da Manga
beira, doze leguas distante da villa do Brejinho, trinta
da de Macahubas e oulras trinta da cidade da Barra, em
districlo diamantifero, poc;ição ~adia, e composta de
casas terreas, caiadas e envidraçadas, alguns sobrados,
formando doze ruas e duas praças. N'ul1lu <Iestas acha
se a matriz de Nossa Senhora de Brotas, onue tem la
gar as boas e eoncorridas feiras semanaes. Seu commer
cio é bastante animado e tem relações com as eidades
de Amargosa e S. Felix.

lia na viJla um cemiterio com capella, mas em má posi
ção, mesmo no meio <la villa. Tem duas escolas e mais
uma no arraial do Fundão. Os terrenos do municipio são
ferteis, p _lo que seus habitantes oeeupam-se principal
mente na l'..vo··-, da caana, mandioca, feijão, milho, e
com grande resj.llla<lo na de fumo, cujo producto, mui·
to estimado, forma o principal artigo de exportação do
municipio, Alem dislo ha creação de gado vaccum, ca·
vaUar, lanigero, caprino, suino, ete. Dista a villa cem
leguas da capilal, com a qual se communica mediante
a estação Machado Porlella, da Estrada de Ferro Cen
tral. Apezar da existeocia de sut'ficiente quantidade de
ag'Ja potavel, são os terrenos pouco regados e expostos
ás seccas. Foi para suavisar esta desvanlagem que, em
um valIe proximo da viIIa , Cunstruiu ultimamente o
Comité \Vagner, sob a direcção de José Barbosa Cam
pos, um importante açude, clue reprezu grande quanti·
dade d'agua,!e no qual alJundtl prodigiosamente o peixe,
que constitue um poderoso elemento nutritivo das clas
ses pobres da população.

A freguezia de Brolas, creada pela lei n. 256 de 19 de
Março de 18-1-7, surgiu de uma fazenda pertencente a
Antonio Alves de Oliveira, l/ue d'ella fez dO;Jçào a
egreja matriz. A vilIa é creação tIa lei n, 1817 de 16 de
Julho de 1878.
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20) Camisão-situada n'um ta boleiro a dezeseis leguas
da Feira de SanL'Anna, estaçáo de passageiro,> e tropa-;
das Lavras Diamantinas, cuja queda Lrouxe Lambem a
da villa. ConsLa de um conglomerado de casas ter
reas e assobradadas, caiadas e algum'\' envidraçadas,
formando oito ruas e duas praças, a tio Commercio e
MaLriz, lendo na primeira a casa do Conselho, e onde
~e fazem as feiras sernanaes, e na segunda a maLriz de
SanL·Anna. Alem desla egreja !la mais duas capella~: de
SanLa Cruz e Scnhor do Passos. Scu com morcio é pe
4.11CIJO e ~c rclacion,[ c "li a Bahia, Cachoeira, Fcira de
SanL' \nna, Curralinhu e todo o centro do EsLado. A
induslria local é o corLume de couros. Seus terreu( s
são essencialmenLe creadorcs, possuin:io muitas fazen
das de gado com excellenLes pastagens e soltas.

\lem disLo ha alguma la\'our:\ pcquena. A "illa pos
sne duas escolas e a povoação da Serra Preta ontr:!s
duas. O C, misão é conhecido desde o principio do se
culo X.VIr, 4. uando com os indios d'aquellc districto co
meçaram os portuguezes a enLI'cter relações. Sua frc
guezia, enLretanto, só foi creada em 1755 e a villa em
seculo mais larde pela resolução n. 521 de 20 de Abril
de 18:5.

21) Campo Formoso-situada sobre os rios Agua Branca
e Campo Formoso, a 19 kilol11eLros da cidade do BoJU
fim, composta de casas terreas caiada que formam

nove ruas e tres praças. ~'ull1a destas, a tia MaLriz, acha
se a egreja parochial dc Santo Antonio, ulJica da viUa,
havendo apenas a um kilomcLro ao Sul della uma ca
pella de Nossa SenllOra ele 13l'llbury, no logar denomi
nado Gamelleira, Na mesma praça acha-se em constru
cção, flO N. <Ia maLriz, a cas:! elo Comelho. Ha uma
f~ira semanal Ú rua do COllllllercio. A villa possue um
cemilerio. Seu cOllllllercio é acLivo com a cidade do
iloml1m ou Villa-Nova da !tainha e a capiLal do Estado,



e estende-se até a comarca de Paranaguá, no Estado
do Piauhy. Occupam-se os habitantes d'esle municipio
na lavoura e creação do gado vaccum. E' o fumo o
mais rendoso genero de lavourJ, produzindo folhas de
tamanho admiravel. NJ. fazenda B;lixa Grande, á mar
gem do riu Paqui, arfluente do Salitre, ha uma celebre
gruta co.llendo diversas salas e pedras, imitando ima
gens, que tem dado lagar a uma certa devoção. A dHa
tem duas escolas e o arraial das Bananeiras uma.

Campo Formoso foi primitivamente uma aldeia de
indios, onde em 1682 se creou uma freguezia de Santo
Antonio, chamada da freguezia velha do Campo For·
moso. A villa é creaçào da lei n. ~051 de 28 de Julho
de 1880, inslallada a 22 de Julllo de 1883.

22) Campo Largo-situada ti margem esquerdo do Rio
Grande, a trinta e quatro leguas ao O. da Cidade da
Barra, vinle e quatro ao S. da villa de Santa Riltll do
Rio Prete, nove ao N. do Angical e dezoito a L. de
Barreira, entre as b 11 ras dos rios Prelo e Branco,
n'ulll esteril laboleiro. E' de aspecto desagrada\'el pOl'

serem suas casas em grande parte de taipa e palha,
caiadas com a labalinga parda e suja do proprio porto.

Compõe-se de oito ruas e LIma praça, a da :\1alriz,
onde se acha a egreja parochial de Sanl'Anna, a unica
do município. Possue um cemiterio sem capella e duas
escolas. Na rua da Beira do Rio acha-se a casa do
Conselho, em bom estado. Suas feiras semanaes efl'e
ctuam-se no porto e na rua do Tomba, onde se acha
situado o commercío, que é pequeno, mas que, no en
tretanto, tem relações com a capital, Joazeiro, Barra e
as villas de Arraias, Santa Maria de Tagualinga, Talivi
dade e Conceição, no Estado de Goyaz. Os habitantes
do municipio dedicam· se ú industria pasloril e ás la
VOUI'as de mandioca, canna, feijão, milho, arroz, algo
godão, etc., fabricando assucar, raspadura, cachaça, te-
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cidos de algodão, como pann0s brancos c riscados e
redes.

Comquanto seja o terreno fertil, cheio de varzeas e
h[lja abundancia d'ngua potavel, comtudo para as ne
cessidades da agricultura só ha agua permanente nos
brejos n'uma parte do municipio, e na outra espera-se
pela esla~'ào ela'> chuvas; havendo plantflções nas en
searlas :'t margem ([o dito rio, depois da vasante deste
de Março em di[lntc.

Dista a villa cen to e sei> leguas d[l capi tal, sendo
presentemente as vias de communicação mais frequen
tes a via ferrea do Joazeiro. parl1 onde se vae embarca
do, ou (lor terra aS antigas estradas pelo :\lorro do
Chapéo e Cachoeira ou pelos Lençóes e Queimadinhas.
, <lsceu a vilIa cIe uma fazenda de José Lopes Coutinho
do 13omlim, cuja capella leve as honr[ls de freguezia
nos pri meiros annos do seculo actuai. A vilIa foi crea
da pelo alvarú regia de 6 de Junho de 1820.

Todo o terI itorio da margem esquerda do S. Fmn
ciscn, conhecido por Sertú) de Pernambuco, e a este
pertencente, foi por decreto de 7 de J ulbo de 1824,
por molivos dos movimentos republicanos havidos no
Recife, desmembrado da dila provinl:ia e unnexado á
de Minas' pelo de 15 de Outubro de 1827, porém, foi
desligado d'esta e incorporado ;'t Sahia, como mais mi
nuciosamente ficou dilo:no capitulo sobre a cidade da
Barra.

23) Capella Nova do Jiquiriçú - situada duas leguas
abaixo da cidade de Areia, na contluencia do rio da'> Ve
lhas (cl'onde veio o titulo da freg'lczia do Senhor do
Bomfiro das Velhas) com o Jiquiriç.\, em fertiJissimo
districto, e á entrada das riquissimas maltas conhecidas
particularmente pelo nome cie maltas dos Macucos. A
vilIa, composta de boas casas terras. caiadas e envidr:t
çadas em gr:tJJele jlar!.!', extende se pela margem elo Ji-
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quiriçá n'uma longa rua, interceptada apenas por uma
lombada de serra, que vem até o rio, dividindo a po
voaçiio em nuas, de cimn e de baixo; cada qual com
sua egreja. Na de baixo est~1 a malriz sobre um alto.
Seu commereio é activo, possuindo hoas casas, anima
da feira c alegres morHdas. II-! duas escolas na \·illa.

Sua impllrlancia commercial se augmenla no passo
que se lhe yão approximando os trilhos da Trum-roac!
de Nazarelb, euja estação Cortamão, cinco leguas da
villa, recebe hoje as mercadorias que esla e.·porta, par
ticularmcute o café.

A freguezia foi creada pela lei 'de 1G de Setembro de
1878 e a villa pelo acto do governo de ::H de Janeiro
de 1891.

24) Capilll Crosso-situada á margem direita do rio
S. Francisco, vinle Icguas abaixo da cidade do Joa
zeiro, divitlida rm dous bairros, e composta de casas
1C 1'1 as, caiadas e algun13s envidraçadas, formando dez
ruas e dilaS praças, a do Mercado e \V'lgner. Enlre
eslas duas praças acha se a Illalriz de Santo Anlonio,
nniea egrl'ja da villa, se excrplliar ,se a c<lIJella do cemi
lcrio. Na primeira d'essas praças acha·se a casa do Con
selho, Iloa e decente, junto a qual eslá um barra
cão em que tem log;lr as feiras. Seu commercio é pe
queno e lem snas relaçli<.:s eom a Ballia e Estados de
Sergipe, Alagoas e I'elnambu'co. Seu princip:,1 artigo
tle exportação é o gado vaccum em grande escala, cren
do nas largas e bôas pastagens do mUllicipio. N'elle ha
quatro escolas, sellno duas na villa, e uma em caela uma
das povoações de Chorrochó e Palamuté. Alem da crea
ção de gado vaccum, cavallar, muar, rap' ino e lnnigero,
ha a lavoura de mandioca, milho e f'eij:lo, sendo os terre
nos bem regados. A vil la acha-se em cOllllllunicação a
vapol' com Joazeiro e COIII a capital, mediante a Estrnda
de FClro de Villa No\·a.
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Nascen ti villa de uml fazenda do major Florencio
Francisco dos Santos, que n'ella edificou uma egreja de
Santo Antonio, ao redor da qual, com o tempo, foram
se estabeleccnllo moradores. Esta egreja fui elevada a
cathegoria de freguezia pela lei de fi de Junho de 1853,
e para alli foi, por virtude da resolução n. 488 d'esta
data, transferida a séde da freguezia e villa do PamuLJ,
sÍ!uada vinte leguas abaixo, pela intransitabilidade dos
portos d'ella.

25) Carinhanha-sitnada sobre uma alLn barranca á
margem esquerlla rio S. Francisco, meia legun nbnixo
ria conl1uencia do rio de sen nome, divisa entre Babia
e Minas, e vinte e quatro leguns acima da fóz do Cnr
rente; composta de ca~as velhas e baixns, n? mór
parte de taipa, sem caiação, eslando muilas d'ellas ar
ruinadas. Sua matriz de S. José está arruinada c suas
ruas qnasi desertas. scm commercio nem feira.

Em egual estarlo de ruina acha-se a casa do Con. clho.
lia duas escolas. O clima é secco e salubre, exceplo na
vasante em que apparecem as febres intermiltcnlcs pe
culiares a todo o valle d,} FS;lncisco. lIa, entl'et:lI1to,
na villa uma pequena industria a ella parlicular, a fa
bricação de chapéos de couro, imitando o feltro, a ma
nilha e a palha dI) C'lile. Esta industria, exercida por
ulUa familia, é lanto m:lÍ\; de admirar qllnnlo tudo é
feito quasi que manualmente, sem auxilio de JIIacllinas_

O municipio é rico em fazendas de creaç:'io de gado,
mas som'e muiLu pela faILa de segurança individual, per
turbada pelos criminosos dos lres Estados limilr6pllcs,
contra os quae. não ba no termo força policial sum
ciente. A lavouJ':.1 c de lluas cspccies: a periodica, feil:l
aUllualmente pelos IllOradllre~ da margem do ri,) para
aproveilarem os terrenos l'erlilil,ados pelas aguas que
se escoam na vasanle, con~i:,linJo no plalllio de fcijiio,
milho, aipilll, lllaudi.oca, lllclanciLl, alJobora, etc., cujo
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produ elo vem em prodigiosa abundanci::l. A segunda,
permanente, a ue cannas, é feita nos geraes, cuja ferti
lidadc e bua irrigação tem feito surgir umas cincoenta
a sessenta engenhocas movicias a bois e até a mão, pro
duzindo cincoenla a sessenta arrobas annualrnente dc
rxcellente assucar, raspadura e mel p:lra aguardente.
Estes protlllctos, que deyerião vir enriquecer e augmen·
tal' a importancia da villa, são transportados de prefe
rencia para a vílla de Santa Maria da Victoria, em vir

tude da impossibilidade de descerem o rio Carinhanba,
interceptado pela cachoeira Marrecas. aliás d(' facil re
moção.

Esta região de Carinhanha, de quarenta leguas de ex
tensão, é proverbialmente fertil. A creação do gado é
abundante, sendo as margens do rio povoadas de im
portantes fazendas algumas d'ellas dc grande valor. O
gado ahi progride espantosamente. Nas ipoeiras deixa
das pelo rio, 'fervilha o peixe. Carinhanha foi a principio
uma aldeia de indios CayaJló", aos quaes se aggregaram
alguns brancos, que edificaram Ill11a egreja, da invoca
çãe de S. José, que em 1813 teve as honras de fregue
zia. O decreto de 6 de .Tulho de 1832 elevou-a a calhc
goria de villa.

26) Casa Nova \S. José do Riacho dal-situada ;\ mar
gem esquerdil do rio S. Frallcisco no ponto de cOlllluen
cia do riacho da Casa i ova, vinte cioco leguas abaixo
do nemanso, com a matriz de S. José, casa do Conselho
e duas escolas. Seu commercio é grande, sencio parti
cularmente importanle o de cabotagem e de exporla
ção de sal de superior t]ualidade, extrahiJo das salinas
do municipio. A esle mnc;ltÍo amuem llluito; pi<lll
hyenses com boia(1-ls, lJtõc Inlt:alll pur genl'l-os dille
relltes. A freguezia é c[ eação da lei <1.: 3 de Abri] de
1873 e a villa da de 1873 de 20 de Junho de 1879, iustal
lada a 15 de Novembro de 1888. r asceu de um arraial
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onde o capitão José Manuel \'ianna construiu uma ca
pe lla de S. José.

27 Calú (Sanl'Anna do)-situada á margem direita do
fio do seu nome, aflluente do Pojuca, noventa e dois ki
lernelros da Estrada de Ferro da Bahia ao S. Francisco,
trinla distante da Mattta e cidade de Alagoiuhas, de
baixa e irregular edificação de cac;as terras caiadas e
envidraçadas e alguns sobrados, que fÇlrmaUl cinco ruas
subindo para um alto e duas praças, a da Matriz no
alto, onde se acham a egreja parochial de Sant'Anna e
n casa do Conselho em estado pouco lisongeiro, e a do
Commercio em que está construido um barracão onde
têm logar as feiras semanaes, e uma casa emfim de
construcção destinada para talhos de carnes verdes.
Alem da egreja matriz, unica da viIIa , ha mais no mu
nicípio capelIa nos arraiaes da Pojuca, Sitio Novo e S.
Miguel. Ha cemiterio em posição hygienica, com ca
pelIa e duas escolas, das quaes ha mais sete no resto
do município, a saber: tres na Pojuca, duas no Sitio
• ovo, uma em S. Miguel e lima na fazenda do Páo La
vrado. O commercio é pequeno e se desenvolve nos
dias de fcira, tendo suas relaç'ões com a capital, Santo
Amaro e Purificaç'ão. Alem das da "iIIa , ha feiras nos
cilados arraíaes da Pojuca e S. Miguel. Os terrenos são
de massape e por isso occupado por muitos engcnhos.
Os habitantes, pois, occupam-se na lavoura de cannas
e algun criam. Alem de alrruns engenhos que ainda
trabalham, e dos C/uaes um Lem alambiques, ha no ar·
r,.ial da Plljucn. distante Lres kilometros d'elle, lIma
r dlrica central. Este arraial é ponto d c'llroncamenLo
d,ts linhas lelegrapllicas. O município é bem regado. A
'illa nasceu rle um po\"oado formado em terras da
~. 'sIDar ia rio conde da Ponle. Em 1796 roi sua capella
c1c\"ada á cathegoria de freguezia. A villa é creaçào da
lei 11. lu58 de 26 de Juuho cie 18GB, installada, porém, a
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cisco.

28) Cayrú -anLitluissima e decadente villa, situada na
ilha de seu nome, uma das do archipelrgo do Morro de
S. Paulo, COIll ruas todas calçadas, indo do porto para
um alto onde se acha a matriz de Nossa Senhora elo
Rosario, e a sua direita um convento de S. Francisco,
edificado em 1650, em terreno para esse fim uoaúo por
Bento Salvador e sua mulher, Izabel Gomes, com Or
dem Terceira de Santa Rosa de Viterbo. Alem d'estas
egrejas ha mais uma capella de Nossa Senhora da Lapa.
Tem casa do Conselho e duas escolas. E' pouco CaIU'

lOerciaole, é pelluena sua lavoura de farinhas. A fre·
guezia diz se Ler sido rundada em 1606 e a villa em 1610.
Entretanto, quaulo a villa, diz Baltbazar da Silva Lis
lJOa, qne sua fundação pertence ao tempo do primeiro
donatario de Ilhéos. Sua historia é a rle constantes as·
saltos feitos durante 20D an~10S por differentes hordas
de selvagens. Foi séde de uma junta conservadora das
maltas, presidida pelo ouvidor da comara de Ilhéos.

29) Chique-Chiquc-situada no rio Ipoeíra, al'fiuente UO
S. Francisco, a doze leguas da cidade da Barra, doze da
villa deGamcllcira do Assuru:J e dezoilo de Pilão-Arcauo.
Entre o gl'anúe rio e a villU:se acha urna ilha cbamada
do Miradouro, com capella e algumas casas, e muito
fertil em cereaes. A villa composta de casas terreas,
lDal conservadas, formando lJuasi que uma só rua, tem
uma boa matriz do Senhor do l3omfim, e no fim da
rua, do lado do sul, fronteira ao cemiterio, uma capel
linha de Santa Cruz. No resto do lDunicípio ha uma
capella em Utinga, uma no Sacco dos Bois, urna na Tí
ririca, UUla no Miradouro e urna na Boa·Vista. rIa casa
do Conselho, cemilerio e uuas escolas. O lU:J.nicipio
conta um grallue numero de povoados como Miraulluro,
Casa Nova, Picada, Marrecos, Boa·Vista, Tapera, Sitio,
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Pedras, Jatobá, Saeco dos Bois, Porto da Matalotagem,
Tiririca, etc. A "ma, que podia ser uma das primeiras
do rio de S. Francisco, tem si~o constantemente reti
da na estrada do progresso pelas de"astadoras guerras
partidarias, que por diversas vezes nos ultimas annos
da monarchia reduziram a cinz:ls suas casas, incendian
do-as ou demolindo-as, esburacando as paredes da
egreja, do cemiterio e das casas com as balas dos as
sallantes, translormanrlo as casas em trincheiras, fa
zendo emigrar a população, que deixava as ruas com
pletamente desertas, só mente cheias de bandidos, in
cendiando os caltorios, as col1ectorias e agencia do
correio, rlevasLando as fazendas de creação, enchenrlo
:lS esLradas de ossadas de animaes e ornando-as de
scpullnras. O Lermo é riquissimo, principalmente em
minas, conhecidas pelas do As<;uruá, serra que tem
ahi muitos nomes. Alem disLo encontra-se o salitre e o
aluminio, e possuem os habitantes a riqueza que ex
trabem da carnaúba, que se encontra em espanLosa
quantidade pelas margens do rio até Joazeiro, nem só
uo pó, como da palha e aLé da madeira, que, por mui·
to duraLiva, se presta a construeção. Tambem se occu
pam na lavoura de cereaes e frucLas, das quaes a me
lancia dá em enorme tamanho. O sal é tambem um meio
de vida para a população, que parLicillarmenLe o ex
trahe de uma lagôa chamada llaparica, perto da serra
de Santo Ignacio. Nasceu de uma fazenda de crear de
nominada Praia, pertencenLe a família de Theobaldo
José de Carvalho, ha pouco mais ue um seculo, tendo
uma grande ipoeira de pescar muito rendosa. A villa
foi creada por decreLo de () de Julho de 1832, instal1ada
a 23 de OuLubro de 183!.

30) Conceição do Coilé-situada sobre um monte are
noso de pequena elev~~:ão, a sete leguas da cidade da Ser
rinha e seis da villa do Hiacllão do Jacuipc, composta de
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casas terreas caiadas, formando seis ruas e uma praça,
em que se acha a matriz de Nos'>a Senhora ela Concci
ção, unica e~reja da villa, havendo apenas m·tis uma no
nrraial do Vlilente.

N'essa praça tem lagar as rci ras semanaes. II I mais
um cemilerio em distaucia de.C[ uinhcl1tos metros Ja villa,
em boa posição com uma capellinha. Os habitantes do
municipio criam gado vaccum, caval1ar, suino, lanigcro,
caprino e muar e lavram furna, alflodão, mandioca, ha
tatas, etc. Sua principal industria é a fabricnç"io d.. r 
des, pannos de algodão, fumo de rolo, r. dcscnroç'llnCIl
to de algodão, com cujos producto,> commercia a vi1la
com a capital, Alagoinhas, Feita dc Sant'Ann:.l, Serrinha,
Bomfim, Jacobina, Monte-Alcgre, ele.

Dista cincocnta lcguas da capital, com a qual se com
munica medianteas Estradas de Ferro do Prolongamento e
da J;lahia ao S. Francisco. A villa (>0 'sue duas escolas e o
arraial do Valente urna. Os terrenos do I11nnicipio são
muito exposlos és scccas, havendo grande falta L1'agua
polavcl, sendo ma e insufficienle a dos açudes. Sua fre
guezia é creação da resolução de 9 de ~bio de 11157 c a
villa do aclo do govrl'llo do E>;tado de 17 de Oezembro
de 1890.

31) Coite (Patrocinio dOI-Villa de recente data, si
tuada nos limites de Sergipe, creada pela lei n. 2533 de
1· de.Maio de 1886, installada em 10 ele Fevereiro de 1888,
com matriz, freguezia por lei de 22 de Maio dc lR71.

32) Conceiçâo do Almeida - situada n'uma planicic en
tre os rios Cedro e Ml1tum e composta de casas rcgular
mente construidas, terreas e envidraçadas, formando seis
ruas e urna praça, eru cujo ceutro se acha a matriz, e
onde tcm lagar Ullla feira semanal. Alem d'essa egreja ha
mais no termo a matriz de Sanl'Anna do rio da Dona e
as capellas de S. Francisco da Mombaça, Sapatllhy,
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Commcrcio, Almas, Páo Cedro,'Musungué c Surr.rú. Sua
casa do Conselho é pequen;!. O commercio se relaciona
com Cachoeira, S. Felix, Santo Antonio de Jesus, :-luzu
reth, Curralinho e Maragogipe. Os habitantes do termo
occupam-se com a lavoura (le canna, café, fumo e ce
reaes, havl:ndo diversos engenhos e alambiques. O solo
dá inJiciús de possuir minas e o terren é ulJerrimo.
Pos -ue () ler'mo sete escola, das quaes duas na villa e
urna cm cada u:na das localidades de S. Francisco da

l\1oml>a~'a, S. Antonio de Sapatuhy, Commercio e Cedro.
Nasceu d'uma capella particular euifiC'c1da em terras

de Antonio Coelho de Almeida Sande, elevada a calhc
goria de freguezia pela resolução de 23 de Março de
1872 e à da villa pelo acto do governo do &tado de Ui

de Julho de 1890.

:13) Conde -situada sobre as duas margens do rio Ila
picUl ú, duas lrguas acima na sua fóz, sendo a parte ~i·

tuada na mar-gem direita, mai' alta, a verchldeira e pI i
milh'a villa, hoje sem commercio e cm perfeita ueca
dencia, e a da esquerda, chamada Hibeira do Conde, a
moderna, e hoje a verdadeira série da vi IIi\ e do com·
mercio. Compõe-se estas duas parles d.\ villa de casus
geralmente terreas de taipa e teI1l:1, com (loucos sobra
dos, e poucas envidraçadas, form'\ndo duas praças e

oito ruas.
Na primeira d'essas praças a da Matriz, no Conde Ve

lho, se acha a egreja parochial de N lssa Senhor:\ do
Monte do Itapicurú da Praia, freguezili creada em 1702;

na outra, a do l3omOro, alem da capella d'essa invoca
ção, acha-se a casa do Couselho, que não é propried:1ue
do municipio. Alem d'esLa capelIa ha mais UlUa outra
no cemilel io, que se acha em po ição I1ygietlicalUente

conveniente_
Na villa ha uma feira semanal de Yiveres, 11'\ praça do

l30mfilll e seu COlUmcreio é regular. O· terrcllOS da
64 '
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villa, como todos os do valle do Itapicurú, são muito
ferteis, onde existe um bom numero de engenhos, cujos
productos são hoje exportados pela povoação do Tim
bá, ponto termiual d'uma estrada de ferro que vae a
Alagoinhas. No municipio ha escolas, sendo na villa
quatro, no arraial do Sitio uma, no da Conceição do
Sacco duas, no do Timbó duas, no da Esplanada uma,
no do Palame duas e no Baixio dua~, qualorze no total.

Ha alem disto e~taleiros de construcção. O terreno é
bem regado e por isso apto a toda a lavoura.

Teve a villa seu principio n'uma aldeia de indios.
A requerimento dos povos, foi creada a villa, por ordem
do conde dos Arcos' (de quem lhe veio o nome), quando
governador da Bahia, pelo ouvidor Navarro a 17 de De
zembro de 1805.

34) Coraçào de Maria-collocada a meia legua do rio
Pojuca e a um quarto do Paramirim, n'uma planicie
extensa que vae do Paramirim ao Ingazeira, a seis le
guas da Feira e sete de Santo Amaro.

Compõe-se de um ajuntamento de casas terre<ls, caia
da e algumas envidraçadas, caIU poucos sobrados, e
formando cinco ruas e lima bonita praça, onde tem la
gar as feiras, com a egreja matriz do Santíssimo Coração
de Maria no lado occidental e a casa do Conselho no
septentrional. Possue, alem d'isto, um bom cemiterio
cercado de grades com portões de ferro, e sete escolas,
sendo uma na villa, duas na póvoação de Oliveira, duas
na da Lapa, uma em S. Francis'co e oulra em S. Simão.

Os habitantes do termo, que é bem regado rle boa e
abundante agua potavel, occupam-se com a lavoura do
café, fumo, mandioca, milho, feijão, possuindo alguns
alambiques.
. Nasceu d'uma antiga capella erecta em terras de [3en

to Simões, a qual subIU à call1egoria de freguezia pela
lei de G de Junho de 1833 e á de villa por aclo (\0 go
verno do Estado de 28 de Março de 1891.
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35) Correnlil1C1 -situada á margem d'ireita do rio das
Eguas, affluente do Cnrrente e innavegavel por obstrui
rem n'o diversos rochedos, doze leguas acima da villa
do Porto de Santa Maria da Victoria e quarenta da de
Carinhanhaj composta de casas terreas simples, feitas
de madeira, adobe e barro, formando doze ruas e uma
praça, a praça Grande, onde acha se a matriz de Nossa
Senhora da Gloria, com frente sobre o rio N'esta mes·
ma praça ha mais uma antiga capella, a casa do Conse
lho, fronteira a matriz, bem construida, e um barracão
onde tem logar as feiras semanaes.

A villa possue apenas uma escola e um cemilelio sim
ples com capella. Seu commercio é activo e tem trans

acções com a villa do Porto de Santa Maria para onde
exporta os; productos de sua lavom-a, como assucar,
cachaça, feijão, a:roz, farinha e raspaduras, milho, bor
racha, couros e madeirn, bem como com as "illas
goyanas elo Poço, S. Domingos, Flores e arraial do Sitio.

Os halJitnntes eleste rico municipio são na mór parte
lavraciores e criadores, e em pequena pinte mineiros
de ouro de que ha grnn le abundancia n'este 1'11unicipio
e que, segundo o coronel DUl'val, deu causa a explora
ção do Hio das Eguas em 1791 pelo padre Anacleto Pe·
reira dos Santos. Couf<lrme a opinião do mesrno autor,
o ouro é enconlrado alI: em toda a parle, tanto no rio'
como na rua e alé no chão das casas nãll aterradas
onde no proprio cisco se acham faúlh.ls, que, accumu·
ladas pelas tllulllCres, tem fúrmadd pe'1uenas porções
para vender.

Dista a viHa cento e sessenta leguas da capital. A ru
dimentar e atrnzada lnvonra de cannas produz assucar
em innumeras e pe4uenas engenllOcas movi elas por
força de bois. O municipio é abundante em aguas o
que o tem tornado o rel'ugio das populações dos mu·
nicipios do Hiacho de Sant'AllnGl, Macahllbas e outros

quando acossadas 'pelas seccas.
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A origem da villa vem da epocha elo descobrimento
do ouru no rio das Eguas, então chamado Bio Bico por
e:;sa razno, e depois das EAuas pelas correrias que fa·
ziam os v~queiros montados em eguas bravias. A [re
guezia uata uo anno de 1!iOG, e a viUa foi creaçào da
resolnçãu de };) de Maio de 1866. Oepois uma resolu·
çãu de 1:1 cie J unho de 1880 transferi u sua séde para o
Purto de ~al1ta Maria, donde uma outra, de 14 de Maio
de' 1886 tornou a a passal-d para o Bio das Eguas.

A resolução de 14 de Maio de 1888 fez oovamenle
voltar a séde d 'este ponto para Santa Maria da Victoria
até que o acto do governo do Estaclo cle !'i ele Maio de
18Ul elevvu a povoaçào do Rio das E~u",:. ii l:ulhegol'Ía
ue viUa independente da de Santa Muia com a deno
minação de Correntioa, que pareee devia ser dada antes
a outra que se acha sobre o Corrente e nào a esta que
esta situada sobre o Bio das Eguas.

36) Cllrralin/zo-siluada n'uma vasta planicie rodeada
de pequenos serrotes tendo por euco,;ta a serra do Gai·
rirÍl, a onze leguas de S. Felix, bem eelif1cada e exlen!>a,
com quinze rUHS espaçosas orladas cle lJellas casas Il1Q

dernas, na sua maic)ria ter! cas, porém d.'l alegre arc1Ji
teclura, envidraçadas, caiadas e tres grandes pnl~'<JS:

Castro Alves Pedro Luiz e S. Jose. Na primeira (['ellas,
assim chamada por em urna de suas casas ter nascido
o celrbre poeta, acha·se a matriz de Nossa Senhora da
Conceição no alto, e atraz d'ella o cemiterio.

Além desta egreja ha no municipio mais as segt'Ínlcs
capellas: S. José elo Genipapo a duas leguas ela villa,
anliqubsim<l e cuif1cada pelusjesuilas, S.mto Antonio do
Candral a uma legua da "illn, '. José do Sitio do Meio a
tres leguas da villa, Santo Antonio da RClcca do Campo

~;a uma legua e a de Santo Antonio de Argoim a seis le
guas, ao Norte, erecta fregllezia/ cm 1877. Na p:'aça
S. Jos' acha-se a casa elo Conselho, dificio imponente c
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moderno. I as suas grandes feiras de epochas remotas,
t(lIl' tem logar na praça Castro Alves, abundam o fumo,
() c:lfé, o milho, o feijão, a farinha, os couros crus e
curtidus, assim como o g~do cavallar, vacculD, lanigeroj
sllino, etc. Estas feiras tambem se espalham pela praça
de S. ,losé: seu commercio é por isso importante e tem
suas rC\:lções com a Cachoeira, S. Felix, Amargosa,
Sanlu Antonio de Jesus, Conceição do Almeida, Giboia,
Orllhú, Juão Amaro, Tapera e Cruz das Almas. Possue
fabricas de charutos e sabão, olarias e cortumes. Além
das qualro escolas da villa, ha uma em cada uma das
lucalidades, Argoim, Genipapo e Sitio do Meio. O mu
nicípio compõe se de terras, de matos e catingas, ha
vendo, portanto n'eslas faHa de agua nos tempos seceos

appnas a salôbra que corre em alguns riachos para o
Par:Jguassú, que atravessa o municipio cinco leguas da
villa em procura da Cachoeira. Em eonsequencia disto,
sol1ria a villa i:."uito a falta de agua; felizmente por ui·
timo uma companhia aquaria levou a cabo o encana·
mento de agua potavel do riacho Tocalha, oriundo do
Serra do Gairirú, nove kilometros da villa, construindo
urna la\'anderia e banheiros publicos, assentando dous
chafarizes, onde a população se abastece a um real por
litro, tendo fornecido ja a diversos proprietarios pennas
d'aglla a razão de 220 litros de agua por HfiOO por mez.
A villa originou-se d'uroa fazenda que em 1700 pnss0u a
po se de João Evangelist~ de Castro Tanajura, onde
coslumavam fazer estação as tropas e viajantes, que tran
sitavam na estrada chamada elas minas, de S. Felix ~\s

IlIinas elll Rio de Contas. Em 18n foi crcada a freguezia
pdn lei ele 28 de Junho, e a villa pela ele 26 de Junho
de 1880 a qual foi a 11 de Janeiro de 1883 installada
pl'lo presidente da Camara de Cachoeira.

37) Enlre-Wos -pequena e insignificante, situada no
aUa de uma collina, .entre os rios Inhalllbupe e Suba-
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huma, donde lhe veio o nome, sem commercio, nem
movimento, havendo apenas alguma vida aos sabbados
quando ha. uma pequena feira. Tem matriz de Nossa
Seuhorll dos Prazeres, freguezia por lei n. 308 de 1. o de
Junho de 1848, perto da Estrada de Ferro do Tirnbó. Seu
termo, com dous povoados, Sesmaria e Divina Pastora,
possue alguns engenhos e fazendas de creação, bem
como produz fumo de optima qualidade. Sua freguczia
ê creaçào da lei de L" de Junho de 18'~8 e a villa da de
3 de Abril de 1872.

38) Gamelleira do Asslll'uá -situada n'uma planície das

serras do Assuruà, doze leguas dist!1nte da cidade da
Darra, composta de cusas terreas caiadas que formam
quatro ruas e duas praças, Piedade e Commercio. Na
da Piedade está situada a egreja matriz da Senhora
Sant'Anna. A:nda niio possue a villa casa do Conselho.
Na oulra praça, a do Cornrnercio, é que tem lagar as
feiras semanaes.

Tambem ainda não ba escola publica na "ma; ha um
cemilerio em boa po~içào. O commercio de Gamelleira,
relaciona se com as cidades da Barra, Lençóes e Jaco
bina e com as villas de C'liljuc-CIJique, Brolas e Morro
do Chapéo. Os habilanles d'esle municipio applicam-se
á lavoura d'J a,sucar, fumu c nwndillcu, fabricam algu
ma aguanl"n:e c occuj1am-se com a criação, bem como
com a mineraçào de diamanles, carbonalo, ouro e sa
litre. Dista esta villa cento e vinte leguas da capital,
com a qual se communica por estradas terrestres. Os
terrenos são muito regados e ferleis, promeltendo,
pois, este novo municipio um bom'fuluro. A villa é crea·
çào do acto do governo elo Estado de 9 de Julho de 1890.

39) Geremoabo -situada sobre o rio de seu nome e a
um quarto de legua do Vasa·barris, entre a serra do
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Cavalleiro a L. e a de Thomé Gomes á O. Compõe
se ele casas pequena!l e baixas. formando na realidade
uma só rua interceptada 110 centro por uma praça onde
se acha a matriz de S. João 13aplista e a casa do Conse
1110. ue dominio particular. em estauu regular. N'essa
l1lesma praça ha um barracão, em frente á casa do Con
se1110 , onde tem lagar as f0irdS sernanaes.

Alem da egreja matriz ha. sobre o cume da serra do
Cavalleiro, uma pequena capella, intitulada Monte Cal
varia, 10gJr de romariJ, e outra no cemiterio. Junto
:llillella capella ha uma i:lscripção gravada nas pedras,
de que se inferiu ler sido feita pelo celebre Roberio
Dias, indicando antiga occupação mineira.

O c')lIllllercio de Gerellloabo é pouco desenvolvido e
se relaciona com a capilal. Estancia e Piranha!l. Tem
duas rscolas, e disla oiLenta leguas da eapital, das
li uaes tri nla e quatro são rei tas por estradas de ferro
até o Timbó. Os habitantes do municipio lavram cano
na fumo e cereaes. JIa tambem criação de gadü, que
pouco pode medrar pelas ,seccas e inhospilalidade do
terreno.

Seus vaslos taboleiros estão cobertos de milhares de
manga beiras, de que a população em seu beneficio podia
exlrahir a borracha.

Originou-se de uma missão de iudios creada em 1703
pelos franciscanos em terras pertencentes :1 ~asa da
Torre. Esta aldf'ia foi em 1718 elevada Ú' frel-(uezia pelo
arcebispo D. Sebastião ;\[onteiro da Ville, e:i vil1J pelo
decrel.o de 25 dI:: Outubro de 1831.

40) Igrapil/na -situada sobre o rio de seu nome, que
desagua na bahia de Camamú, pequeu:l, com matriz de
Nossa Senhora das Dores, casa do Cons.elho e dnas es
colas. Os habit..ll1les do l1l11nicipio empregam-se em par
te nas lavonras da I'Jrinha e arroz e em .parle na extra
cçào dos productos do mato. Sua fregu-9zia é creação



do alvará de 27 de Dezembro de 1797 executado em
em 1801 e a villa do acto do governo do Estado de 12 ele

Março de 1890.

41) InJwJllbupe -situada a setenta e cinco kilometros
da costa, n'urna pequena elevação sobre o rio de seu
nome, com agradavel climil, mas de má edilicaç:io,
antiga e mal alinhada. Na larga praça flcham·se a
velha e espaçosa matriz <lo Espidto-Santo e a vasta
e solida casa do Conselh o. A v i lla tem duas escolas e
no arraial do Aporá ha outras duas. Seu activo com
mereio localisado na praça da Feira, que é Dbundante, ex
porta as safras de fumo do mUllicipio pela linha ferrea
do Timbó. A industria particular da villa é a de cortu
mes de couros e seus respectivos artefactos.

Os habitantes do termo são geralmente lavrnc!on's
de fumo e de cannas, h'lvenrl.o alguns bons engenhos e
em parte criadores, apezar da secca.

As terras do lnhalllbupe pertenciam em grande parte
á casa da Torre e á freguezia de Santo Amaro do Ipi·
tanga, até que em 1718 O. Sebastião Monteiro ela Vide,
contra os protestos de Garcia d'Avila, que 110 logar CIII

que se acha hoje a villa tinha creado uma capella do
Espirita Santo, elevou esta á cathegoria de parochia.

Em 1728 Vasco Fernandes Cesar de Menezes, em exe
cução á ordem regia, elev,)U esta povoação á villa, po·
rém sua installação fez-se esperar, contil1lla!1l10 ainda
como parte componente da villd de Agua Fria, até que
,em 1801 seus moradores requerendo a El·rei a creaçüo
e installação definitiva da villa em atLenção ao grande
incommodo que lhes causava o terem elles de buscar

seus direitos na longinqua Agua Fria, mandou Sua Ma

gestade, por carla regia de 26 de Junho de 1801, ouvi·
dos o ouvidor Joaquim Antonio Gonzaga e os procura
dores regias da fazenda e corôa, bem como o governa-



dor, que se erigisse a úlla, que f-.li Ilnalmente instaUa
da a l3 de Março de 1 02

42) Ilapicurú-situada n'um plano elevado e arenoso
á margem esquerda do rio de que tem o nome, a vime
legnus de Alagoinhas e sete da viJIa do Soure, com·
posla de casas ,Ie taipa c telha de pessima euillcaçào,
formando seis ruas e urna praça, onde se acham a matriz
ue ~o 'sa Senhora de Nazareth de Ilapicurú de cima,
unÍt'a egreja dn villa, em bom estado, e um barracão
onde tem lagar as feiras semanaes. Po ;sue uma espu-,
çosa casa do Couselho, duas escolas, alem de uma eru
cadn um dos arrniaes de Bom Jesus, Nambis, Macambo,'
Ta pera de Cima e Sambahiba. Tem um bum ccmiterio
com capella. O seu commercio é pelJueno, seus terre-,
DOS porém são ferteis, produzindo milho, feijão, arrez
mandioca, fumo, canna, e alem d'estas lavouras os ha
bitantes criam gado vaccum e cavallar.

i\luito fertU é todo o vaJIe do rio, onde houve mui

los engenhos de assucar e alambiques. i o municipio
h:1 r1uas fontes thermaes: a da Missào Ulll lJuarto de
legua <ta. villa e ontra ruais acima, no valle do dito rio
onde ha diversas, das quaes são. as mais importantes
a da Mãe d'rlgua, do Sipó, perto dn yilla do Soure, onde

'ha uma espec,iç de estabelecimento Illuito rl1~iiT1ent3r

enlrelido pelo Estado, Fervente, Feruc/llin/lO, Rio QUCll

te, Talhado, Olho d'Agua, Fonte da Lagc e outras lUui
tas com diversos gdos de temperatura e propriedades
chimicas, predominando os alcalinos e o ferro.

A villa comlllunica-se com a capital pela linha da Es
trada de Ferro do Timbó d'ella distante li oze leguas.
. Ilapicurú, qnando foi creada villa em 1728 pelo Vice
Rei Vasco Fernandes Cesar de Menezes foi situada
uma legua mais ácima do lagar onde ncha-se hoje e
onde cm 1698 foi creada a freguezia de Nossn Senhora
de N:1zarelh do llapicurú de Cima.
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o decreto de 25 de Outubro de 1831, porém, transfe
riu a séde da villa, por pedido feito Ipor seus habitan
tes no anno de 1820, para o lagar onde presentemente
está que é o da Missào da Saúde, ou de Sanlo Antonio,
que era aldeia de indios fundada em 1639 pelos francis
canos.

A freguezia, porém, continuou no antigo ponlo, ali,
que a lei de 8 de Março de 1870 transferiu-a tambem
para a mesma missão, onde hoje está a villa.

'13) Jaguaripe-a mais velha villa da capitania e recon·
cavo da Sahia, situada sobre a m:lrgem direita rio rio
de seu nome, duas leguas acima de sua fóz no oceano,
e sobre a esquerda do l'io da Dona, alli chamado da
Estiva ou Cahil,e, principal aff1uente d'aquelle, a um ki
lometro acima do ponto de confiuencia, com dous ma
gnificas portos n'um e n'outro,' fundos e accessiveis
a grandes embarcações, em pitloresca l posição, muito
salubre, a dezoito kilometros da cidade de Aratuhipe e
vinte e quatro da de Nazareth, composta de casas de
muito bôa e solida construcção, terreas e assobradadas,
caiadas e na sua maioria envidraçadas, formando doze
ruas e quatro praças, calçallas de pedras e grossos tijolo
los de topo sobre liga de cal com areia, que tendo de
existencia perto de duzentos annos, ainda conservam-se
em perfeito estado. Sua vasta e bem construida matriz de
Nossa Senhora d'Ajuda, situada a praça Treze de Maio e
e n'um alto dominando a villa, com a frente para o
N., sobre o rio de Jaguaripe, gosa de uma ampla e
esplendida vista, que abrange todo o espaço desde o
)lforro de S. Paulo com sua povoação, fortaleza e pha
rol, o oceano cortado por innumeras embarcações que
do sul da Republica procuram a l3ahia ao NE., alé o
reconcavo da villa de S. Francisco. A SOo avista o
'observador d'alli a serra do Feio, a O. a da Giboia,
ao N. o Pão de Assucar do rio Paraguassú e a serra' Pe-



Jada do districto da Encarnação, ao N. o Funil, a ci
dade e ilha de Haparica e a Ponta de Nossa Senhora, na
ilha dos Frades.

Alem d'esta egreja ha mais na villa a grande capella
do Rosario, situada em outra eminencia e na praça
Silva Jardim, bem edificada e em bom estado, egual
mente voltada para o rio de Jaguaripe, e finalmente a
capella da Lapa, em construcção, á margem do rio da
Estiva. O paço do Conselho, grande e solida constru
cção dos primeiros annos de seculo XVIII, com dous
andares, e fundo para o rio e frente de arcadas para a
praça de Benjamin Constant, de vinte braças quadra
das, com vastas commodidades para as sessões do con
selho, jury e aposentadoria dos juizes de direito e an
tigamente dos corregedores.

No lado oriental d'esta praça, acham-se, pertencentes
a municipalidade e com frente para O. as solidas e
antigas casas de aposentadoria dos officiaes da cor
reição.

Do lado do rio e atraz da casa do Conselho corre em
todo o comprimento da praça nm solido caes, donde se
sobe em largas escadarias para a praça. A vinte me
tros mais ou meno:; d'este caes póde ancorar qualquer
embarcação, como já aconteceu a 3 de Novembro de
1859 quando vapores de grande calado, como o Apa,
ahi estiveram fundeados por occasião da visita que
então fez a Bahia e seu reconcavo o ex-imperador
D. Pedro II.

Na villa nio ha hoje mais a feira concorrida que an
tigamente havia e que com o tempo se foi estabelecen
do no Engenho de S. Bernardo e Estiva. Actualmente
procura o Conselho fazei-a reviver, convidando os la
vradores do município, e melhorando as estradas. Ha
mais um cemiterio ultimamente reconstruido em local
conveniente e oito escolas no municipio, sendo duas na
vi!1a, duas na povoação de Pirajuhia, uma na do Mutá,



uma na de Barreiras de J:!cllruna, nma na da Estiva e
ullla na do Palma districto dos Prazeres.

A industria particular da villa é a ceramica celebre e
coe"a da fundação da "illa. Alem d'esta ha ainda na villa
um estaleiro de carpintaria. Os h"lbilantes do municipio
occuparll se com a criação de gado de dilferentes espe
cies, a lavoura de canna e café, cacáo, mandioca alg
dão, milho, feijão. batatas, a extracção de piassava e ma
deiras de cOlIsLrucçào, que se exporta em grande có
pia. Em cOllsequencia d'isto ha no municipio engenbós
de assucar e raspaduras, alambiques, serrarias, fabricas
de farinha de mandioca e tapioca, de a~citc de denue e
grandes depositos para arrecadação, aperfeiçoamento
da piassava, particularmente na povoação da Estiva,
arraial situado no rio elo seu nome, tres leguas ao S.
da villa, de boas casas e algun'> sobrados, com a matriz
de S. Gonçalo e Senhor do f:!omfim, olarias e commer
cio de piassava, telhas e madeiras e feira muito con
corrida aos sabbados. Alem d'este povoado ha mais na
dila freguezia o dos Prazeres a margem esquerda de
Jiquiriçá, antiga aldeia <le indios com capeUa, e mais os
de Palma, Capào, S. Bernardo, Barra de Jiquiriçá e na
de Jagllaripe, os da l3arra do G:lrcez, Piedade~ com ca
pella, Cainema, Mocujó e Barreiras de Jacuruna com ca
pellas .

• Ta terceira freguezia, a de Pirajuhia ha outros po
voaelos.

Com Laes productos, pois, entretem a villa e o muni
cipio um vivo commercio COI11 a capital de que dista
novenLa kilomeLros e se communica por barcos e pelos
vapores ela Companhia Uahiana em viagem de cinco 110
raso Junto á casa do Con~cll\o ha uma ponte, chamada
da bica, cuja ag;.;a, de natureza medicinal, tem dado a
s lúde a muitos doente <{ue a tcm procurado.

A freguezia de Nossa Senbora d'Ajuda foi creada pelo
bispo D. Constantino Barradas em 1613 a instanci 1 s do



capellão de Santo Amaro do Catú, padre Balthazar Ma
rinho, que tornou-sc o primeiro vigario ne Jaguaripe.
A villa foi installada em Dezembro de 1697 por ordem
ele D. João de Lancastro, em execução a Ord. Reg. de
27 de Dezembro de 1693, a primeira que se creou na
capitania e reconcavo da Balda.

4+) JlIssinpe-situada sobre a margem esquerda do rio
de Contas, seis leguas da cidade rle Minas do Rio de Contas
e setenta e quatro da capital, composta ne uma agglo
meração de casas terreas bem edificada" e caiadas, for
mando doze ruas (além de mais dUJ~ que demoram do
lado opposto do rio, pertencentes já ao municipio de
Minas do Rio de Contas) e quatro praças. Sua C:lsa do
Conselho, situada na praça da Intennencia, acha-se
em construcção e n'esta praça têm lagar as feiras
semanaes, que são bem concorridas. Na praça na
Matriz acha-se a egreja parochial de Nossa Senhora
ela Saúde. Tem commercio dos productos da lavoura
do café e cereaes, e relaciona-se com todas as cidades
e villas do centro e com a capital. Sua innustria é a
de tecidos de algodão e esteiras de palha, que são
falJricadas em grande escala e cordas de embira e de
caroú. Tem Ires escolas, das quaes duas na villa e uma
no arraial do Sincorá. Ila na "iHa dois cemiterin", rj"5

q uaes um no fundo da egreja já em inacLi viJade e
ajardinado, e outro novo, bem construido, a quatro
centos metros da villa, em posição hygienica.

A população do lUunicipio occnpa-se com a lavoura
du café e algodão e com a criação do gado. O termo
é atravessado pela serra do Sincorá, notavel por suas
minas de diamantes, ouro e outros metaes, porém n:io
exploradas e pelo rio ele Contas e muitos afIluentes
scys; sendo, portanto muito rico em aguas de que se
aproveita a lavoura. A "illa surgiu de uma fazeuJa
Chamada tio Ga~o. pertencente á freguezia de Siucorá.
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Em 1876 foi creada a freguezia pela resolução .te 8 de
Junho, que para ahi transferiu a séde da freguezia de
S. Sebastião do Sincorá, creada pela lei de 3 de No
vembro de 1873. A villa é creação do acto do governo
do Estado de 25 de Outubro de 1890.

45) Macahubas-situada na falda oriental da serra
Geral de Maeahubas, a quatorze leguas a L. da villa do
Urubú, de edificação de casas baixas e caiadas, formando
quinze ruas e duas praças. a da Matriz acham·se a egreja
parochial de Nossa Senhora da Conceição, unica egreja
da villa e um barracão em que tem logar as feiras aos
sabbados. D'esta praça partem as diversas ruas, n'uma
das quaes, a do Garganta, se acha a casa do Conselho. Ha
mais na villa tres escolas, sendo uma no arraial de Santa
Ritta e um cemiterio, com capella em boa posição. Seu
commercio, 'comquanto ainda activo, está hoje reduzido;
eutretem, comtudo, relações com Urubú, Caetité, Rio
de Contas, Remedias, Santa Maria da Victoria, Riacho
de Sant'Anna, Morro do Chapéo, Bom Jesus do Rio de
Contas, Gamelleira de Assuruá, Campestre, Campo
Largo e algumas villas goyanas. Os terrenos do munieipio
têm muita aplidão agricola e produz em muito bom,
mas pouco algodão, canna e cereaes. Os habitantes
além da lavoura dedicam-se tambem á criação. Na serra
dos Machiches ha jazidas de alumen. Em differentes
pontos ha .lDuitas fontes lhermaes, chamadas aguas fer
ventes, particularmente uma na mais proxima visinhança
da villa, COlll temperatura de 40°. Affirmam os habi
tantes ser n'este municipio onde estão as afailladas
minas de Roberio Dias. Dista a villa cem leguas da
capital, sendo cincoenta de estrada commum alé a pri
meira estação do Caminho de Ferro Central (Queimadi
nhas). Originou-~eMacahubasd'umaaldeia de indios d'este
nome, que o é tambem de urna palmeira. A freguezia é
creação da lei de 19 de Maio de 1839, emquanto que a



villa já tinha sido sete annos antes pela lei rle 6 de Julho
de 1832.

46) Maracás-villa decadente, situ:lda na extremi
dade meridional de um vasto e agreste taboleiro, a
vinte leguas da cidade de Areia e vinte e oiLo da "illa
do Brejo Grande, com edificação baixa, ruas feias e uma
vasta praça cercada de casas estragadas, uma das quaes
baixa, é a casa do Conselho, em cujo centro está a
velha matriz de ossa Senhora da Graça. O commercio
é pequeno, fazendo-se aos sabbados uma diminuta e
escassa feira. Tem duas escolas na villa. A duzentos
metros da malriz nasce o rio Jiquiriçá de uns olhos
d'agua mal tratados. O municipio compõe-se de duas
regiões dilferentes: a do norte, em que se acha a villa,
é composta de estereis taboleiros, sem agua nem
lavoura, sujeita ás seccas; e a outra, do sul, de ferti
lissimos terrenos, com uma fiorescenle povoação, de
Jequié, a doze leguas, sobre o rio de Contas, eom
posla de umas cem casas, de muito fuluro, e onde
se lem ajuntado muitos immigrantcs iLalianos, que
ahi entretem um vivo commcrcio de exportação de
café, com feira semanal. Esta região é de grande futuro
e muito apta para a immigração, nem só pela bon
dade e salubriJade de seu clima, como pela riqueza de
seu solo e fio restas. IIa tambem criação de gado e
rico é o subsolo em preciosos mineraes. Corno o indica
seu nome, foram estas regiões a habilação dos indios
Maracás, que foram desbaratados em 1671 por Estevão
Baião nas suas celebres entradas, e para onde elle queria
transferir a villa de Joao Amaro, que havia fundado
junto;ao Paraguassú, no territorio que lhe foi doado por
AlIonso Fàrtado, e que depois seu filho João Amaro
cedera ao coronel Manuel de Aragão. E' provavel que
este ultimo tivesse dado começo a esse es~belecimento,

mas o que é certo- é que a freguezia de Nossa 'Senhora
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da Graça é crcação da resoluçiio n. lo\) de 25 dc Abril
de 1842 e a villa da dc n. 518 de 19 dc Abril de 185G.
A freguezia foi desmembrada do districto do Rio de
Contas.

47) ~{arahrí-situada sobre a ilha c rio do seu nome,
aliás, estreilo que separa a ilha do continente, COr.1 n
matriz de S. Sebastião, casa do Consclho e duas escolas.
A freguezia é creação de D. Sebasliiio );tonteira da Vide,
do anno de 1718, e a Yilla foi erigida por ordem (lo
governQ provisnrio, que se seguiu a D. Antonio de Por
tugal, em 1761. A sua insignificancia e pobreza parecem
querer agora desapparecer com a descoberta de schistos
betuminosos e a por ella motivada fun,lação do grande
estabelecimento da Companhia de Marahrí para a explo
ração das grandes jazidas de petroleo que existem no
termo. Este importante estabelecimento, cada vez mais
augmentando· se, produz 3 parafina (intitulada hraso
lina), grande numero de toneladas de vellas por spman3,
acido sulfurico, etc.

48) Malta de S. .lorio pequena e decadente villa,
situada sobre o rio Jacnhype, no 69" kilometro da
Estrada de Ferro da Bahia no S. Francisco, com ruim e
dispersa edificação, l;01ll insignificante commercio e
pequena feira aos sabbados.

. Sua matriz do Senhor do Bomfim acha-se no antigo
povoaüo um kilometro mais para O. do da estação. Tem
tres escolas. Além da vi.lIa, ha as povoações tio Assrí,
Sipú, Snllhipe e Praia do Forle, com um porto, que se
presta ao-; navios de grande calado.

Os terrenos (lo municipio são ferteis e possuem aI
gUFlS engenhos muito decahidos da antiga celebridade,
Os habHantcs' plantam fumo, mandioca e cer'Clles e
criam algum gado vacculU.
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A I'reguezia é de 1761 e a viUa da lei 241 de 15 de
Abril de 18-16.

49) Monte Alegre-pequena e elegante viUa edific3(L'l
na encosta de um monte de uma das muítas cordilhei·
ras da Serra Preta, a seis leguas da villa da Baixa Grancte,
dezoito da Jacohina e vinte cinco do Morro do Chapéo,
composta de cento e tantas casas caiadas e aceiadas,
tendo .no alto a matriz de Nossa Senhora das Dores.
Possue casa do Conselho, cemiterio e duas escolas. Seu
commercio é pequeuo e occupa-se com a compra e
exportação de fumo, Ha feira aos sabbados. O clima' é
secco e sadio. Os habitantes do municipio occupam se
com as lavouras do fumo, que é a principal, e de ce
reaes; além disto, ha criação de gado, apezar das seccas.
Perto da villa está o morro de Santa Cruz, com uma
capellinha no allo d'onJe se tem um bello e extenso
panorama. A freguezia é creação da lei de 1.0 de Junl}o
de 1838 ela Yilla da de n. 669 de 31 de Dezembro de 1857.

50\ Monte !"llio-situada ao pé da serra de seu nome,
d'onde nasce 1)m abundante ribeirào que o banha com
!>uas agl'as por meio de diversos canaes, abastecendo a
populaçào de opUma agua potavel. A villa acha·se a treze
leguas da margem direita do Rio S. Francisco, ~omposla

de lI'es grandes praças e onze ruas bôus, orladas de casas
baixas, mas de solida construcção, abarracadas e caia·
das. Sua matriz de Nossa Senhora da Mãe dos Homens
é situada sobre uma collina em frente a villa com vista
magnifica e extensa para o~ lados do N., L. e O.

Além d'esta egreja ha uma outra grande em constrll
cção na praça da Camara, obra esta porém, que ficou
est.lcionada por causa das seccas que ultimamente tem
assolauo todo o sertão. E' bôa a casa do Conselho, situa
da na praça de seu uome, tendo eru frente o ~ barracão
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ria feira. Ha tambem t:tm bom cemiterio, sem capella,
mas com alguns mausoléos.

Em todo o municipio ha apenas tres escolas, duas na
vill:!. e uma no arrai21 do Beija-flor. Algumas particu
lares, que ha, são de existeucia ephemera. A industria
particular do municipio é a extracção de borracha de
mangabeira. rle que se exporta avultada quantidade.
Além d'isto ha a fabricação da cal com que provê Monte
Alto os municipios visinhos. A falta de vias de commu
nicação tem ainda contido o movimento d'estas <luas
industrias. Tambem occupam-se os habitantes com a
cultura de cereaes e de algodão, que vae j.\ tendo tanto
incremento que representa um capital de producção de
500:000,liOOO annuaes.

Dedicam·se tambem a creação do gado vaccum, ca
vallar, muar, suino, lanigero e caprino, que muito
se exporta. E' egu::tlmente notavel a quantidade de pel- \
les que hoje sae do municipio. As relações (lue o (:om
mercio de todos estes productos traz a Monte Alto são
com a capital, Caelité e outras cidades do Estado, e
com muitas cidades e villas do Estado de Mina~, para
onde particularmente exporta seu algodão em numero
5.uperior a 6:000 cargas de 100 kilogrammas cada uma.
Dista da capital 858 kilometros, dos quaes 480 de es
trada COl11mum até a mais proxima estação de Machado
Portel/a da Estrada de Ferro Centra!. A serra de Monte
Alto que atravessa todo este municipio de L. a O. é
rica em salitre, conhecida já no secuio passado (vide
salitre, pago 86), contendo os' terrenos adjacentes ferro
em grande abundancia. De estabelecimentos fabris ape
nas podem·se citar as engenhocas de cannas de assucar
e algumas machinas de descaroçar algodão. O muni
cípio é pobre d'agua.

• A vi lia teve principio n'uma fazenda de crior de Fran
cisco Pereira de Barrps. Sua freguezia é de 18'10, lei de
19 ue Maio, e a villa de 18,tO, lei 124 da mesma data.



51) Monte Santo-situada ao pé da serra de seu nome,
dislanle quatorze leguas de Santo Antonio das Quei
madas e vinle e quaLro da cidade do Bomfim, de con
strucção commum, em volta de uma espaçosa praça no
centro da qual acha-se a maLriz de Nossa Senhora da
Conceição. Nesta mesma praça está a casa do Conselho
e o iJarracão da feira.

Tem duas escolas. Seu commercio é insignificante,
em virtude de serem os terrenos do municipio muito
expostos ás seccas, faltos de agua, e assim não poder
estender-se a lavoura e a criação. A industria cOllsiste
no curtimento de couros e na fabricação de redes. Foi
neste termo que se achava o celebre aerolilho conhe
cido por Bedrm!Jó, que em 1888 foi conduzido para o
Hio de Janeiro. Originou-se esta villa d'uma simples
fazenda de gado, junto a serra enlão chamada de Piqua
raçá, onde em 178.-) o celebre missionario FI'. Apolonio
de Todi estabeleceu lima capella e povoação. Eis como
elle nos relere us seus trabalhos nessa fundação.

(lD'aqui (da missão de ;\Ias~acará)pelos grandes rogos
fui ú serra de Piquaraçá nu mez de Outubro de 1785.
Chegando ao pé desta serra, dei com llma casinha de
palha, onde o reverendo vigario vinha de 4, em 5 annos
e nesta desobrgava 7 ou 8 dias a gente que vinha, e

ra chamada C' sa da oração, o que vendo, fiquei con
fuso. Porém De s me inspirou olbando para aquella serra
porque achando a similhanle ao Calvaria de Jerusalem,
logo principiei a armar uma capellinha de madeira e
fazer urna bôa lalada para se fazer a mis ão e ao mesmo
tempo mandei cortar páos de aroeira c de cedro para
por nesLe monte, que medido, só faltam 300 braças para
uma legua, os pas1>os de Nossa Senhora das Dores e os
pas os de Nosso Senho,-. E sendo vonlade de Deus,
achei logo ncsle desabndo scrlão muitos que sabiam
de carapina e pedreiro, que felizmente alcancei fazer
quanto Dcus me ia in.spiralldo, de modo que mandei fa-



z('r cruzes grandes e no fim oa missão, no dia de Todos
os Santos, depois de 2 horas, fiz o sermão da procissão
de penitencia e d'ahi a 3 horas da tarde se principiou
a procissão da penitencia, indo eollocanJo as cruzes
no mo<!o e na distancia que ordenam os sllmmos pon
tifices.

E qu:mll:> se chegou ú metade da collocação das
cruzes de ~osso Senhor. repentinamente se levantou
de uma baixa que deseia do monte, um furacão ele
"'fento, tão violento que, não só apagou as lanternas que
cada um trazia, como foi preciso botarem-se no chão,
especialmente as mulheres que vinham atraz, e assim
todo o povo ficou espantado, gritei que não temessem,
mas que invocassem Nosso Senhor do Amparo que aqui
traziam e no mesmo instante fazendo o signal da cruz
com a mesma Santa Imagem, socegou e proseguimos a
procissão, se accenderam as lanternas, se acabaram de
collocar as cruzes, e, processionalmente, sempre re·
sando, se desceu o monte e ás 8 horas da noite se che,
gou ao logar da missão. Subi ao pulpito, fiz o sermão
da conclusão da penitencia e no fim exortei o povo, que
no di:l santo viesse visitar as Santas Cruzes, já que
vivia em tão grande desamparo das cousas espiriluaes,
morrendo todos sem confissão e os meninos sem ba
ptismo, etc. E aqui, semlpensar em nada, disse que d'ahi
em diante não chamassem mais serra de Piq:uaraçá,
mas sim Monte·Santo. Em o dia seguinte acabei a Santa
Missão e parti para a villa de Mirandella ...

Apenas parti, Deus, para fazer conhecer que era
obra sua, e não do missionario, fez principiar a appa
recerem na extensão das cruzes, arcos iris de cinco
côres: azul, amarello, branco, roxo e vermelhu, o que
vendo o povo, ficou admirado e principiou a visitar as
Santas Cruzes, e chegando a Cruz do Calvario e bei·
jando-a, logo viram que ficavam lJOns os que estavam
doentes. Espalhou-se este boato e ColO isto e os arcos



iris que appareciam, principi!lram a concorrer os rioen
tes, que era um continuado concurso ainda de hem
longe, "indo cegos, aleijados, ainda em rerie, e todos
ficavam bons. Por cujo motivo da fregllczia do Tucano,
fui obrigado a voltar a Monte-Santo, c logu cnidci em
fazer cal para fechar os passos com urna pequena ca·
pellinha e para se fazer a egreja, o que tudo se fez
faci! e brevemente, porque o povo, cheio de fervor e
concorrendo Deus e todo o povo, se fez o que nunca
se pensava. Neste fraco tempo cm que se trabalhava
com toda a força, no mez de Novembro de 1787 me
pediu o Sr. Arcebispo fosse a RodrIlas fazer o missio·
nario parochial que existe na beira rio rio S. Fra ncisco,
em que estive 4 1/2 annos e concerlei a egreja, que, por
dous corriscos que nella tinham cahido, estava tl)(la
arruinada c de lá em cada anno tornava a Monte-Sanlo
em que me demorava quatro mezes para proseguir a
obra, e quando de lá partia, deixa,a o defunto Jo~é

Anlonio de Almeida em meu Ioga r para fazer (J que eu
deixara ordenado de se fazer. No mesmo tempo mandei
fa7er paineis grande a cada passo; no Calvaria a ima
gem do Senhor, no tumulo I assa Senhora da Soledade
e S. Juão, na egreja matriz lTossa Senhora da C nceição
e o Santíssimo Coração de Jesus, titulares da egreja;
item dons sinos. No mesmo tempo se fez requerimento
a S. Ex. Revma. (O. frei Antonio Correia) de ser fi e

guezia e a Irmandade dos Santos Passos com seu com
promisso, que está já approvado por' Sna Magestade.
Em i79D veio decreto de Lisbôa para ser freguezia e se
paz por viga rio encommendado o Revd. padre Antonio
Pios de Carvalho, o que tudo se fez em seis para sete
annos, isto é, alé 1791, e no fim deste anno, me pediu

. Ex. Revma. de descer e ir para o S. a missionar e
chrismar, elc.»

A villa f~it ,creada pela lei de 23 de Março de 1837,

instaUada a ;15 de Agosto do mesmo anno.
'\;
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52) 11'[orro do Chapéo-sitllada á margem direita do rio
Jacuipe nos mais elevados plalós das serras da Cha·
pada, a vinle ieguas de Jacobina, vinte e sete de Len
çocs e dezes~is do Mundo-Novo, composta de casas
lerreas, algumas en vitlraçadas e outras de rotulas, lodas
caiadas e bem construidas, formando seis ruas e duas
praças: .Matriz e Wa~er.

N'al~uella se acha a egreja parochial de Nossa Senhora
da Graça, unica da villa, havendo, porém, outras nos
seguintes arraiaes c povoações do municipio, a saber:
de 13om·Jesus da Bôa Esperança, na freguezia do Ria
chão de Utingaj uma na Jlovoação Wagner; uma de
S. Sebastião, no arraial de S. Sebastião de Utinga; uma
de Nossa Senhora da Piedade, no arraial da Gamelleiraj
uma no Brejinhoj uma de Nossa Senhora do Palrocinio,
no da Cannabrava do Miranda, e uma de S. Sebastião,
no arraial da Amer'ca Dourada. SU:I casa do Conselho,
na praça da Matriz, é bôa e está em perfeito estado. Na
praça Wagner faz-se a feira semanal n'um llem con
slruido barracão. Ha na villa um cemilerio bem edifi
cado, com bastantes mausoleos, sem capella, e lambem
um em cada uma das povoações ciladas.

Os habitantes do municipio são lavradores, criado
res, commercianles e mineiros. A induslria particular
é a mincração ele carbonato,; c diamantes. O commercio
é pequenu, sendo o muior ramo de negocio a compra
e venda de carbonatos e diamantes. Grande, porem, é
o de gado, com certeza o mais o'otavel do Estado, para
cuja criação ~la varios e extensos pastos e ta boieiros
para a solla, vindo o gado de diversos Estados, como
Goyaz, Piauby, Minas, etc. A villa relaciona se com as
cidades dos Lençoes, Jacobina, Uomfil1l (\'illa r ova da
Rainha) e a villa do Mundo Novo. Para L. c S. são
esles lerreuos bem regados e por isso ferlicis e a pro·
vcitados cm pequena escala pela lavoura de cac:io e
care Nos do N. e O. menos regados e por is o nlenos



l'erteis, e seccos, adoptam, com tudo a cultura do a'_
godão, lavoura ainda insi~nificante.Todavia ha lIú ter·
mo diversas engenhocas de assucar, alambiques e mol·
chinismos para descascar algodão e tecei-o. A' m1rgPIlI
do rio da Vereda de Romão GramacllO oa uma interes
santissima gruta natural de quasi meia legua de extensão,
muito visitada, na qual se entra com luz, contendo mui·
tos salões, altares jarros, castiçaes, etc.

No lagar denominado Tareco, perto da dita Vereda,
ha fontes thermaes. lIa tambem no termo riquissimas
maltas contendo em abundanci.a o Sebastião d' Arruda
o jacarandá, o potumujú, o cedro, o Gonçalo Alves, o vi
nhatico e outra: apreciadas madeiras. Nos morros que
cercam a vilIa existe a pedra calcarea, granito, etc., e a
propria villa está colIocada sobre lavras de carbonato
e di.amante, dando estes mineraes em qualquer lagar
que se cave. Tem, portanto, este municipio todol> os ele
mentos para uma futura grandeza e riqueza. A villa
dista setenta e seis leguas da capital pela Feira de Santa
Anna, oitenta e quatro pelo Sitio Novo, e cento e quatro
por Santo Antonio das Queimadas. Possue escolas, sendo
tres na vilIa, das quaes uma é particular; uma no
Hiachão de Otinga, outra na povoação \\ agner e na
Cannabrava duas.

Nasceu de uma fazenda de criaçàJ pertencente a casa
do conde da Ponte. Sua freguezia é creação da lei de I"
de Junho de 1838, e a \ illa da resolução 993 de 7 de
Maio de 1864.

53) Mundo Novo -situada sobre ambas as margens do
rio Capivary, nas maltas do Orobó, celehres pela grande
fertilidade de seus terrenos, ppquena co.mposta de
ca3as geralmente terreas,' c:tiadas e algumas envidra
çadas, formando seis ruas e duas praças. N'uma destas,

a do Commercio, acha se a matriz de Nossa Senhora da
Conceição, e a casa do Conselho. de dominio parti-
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cular, em muito bom cslatlu. 1 'esta mesma praça tem
logar as f~iras semanaes. Seu commercio é activo e re
laciona-se com a capital, Cachoeira S. Felix, Feira de
Sant'Anna, Jacobina, Curralinho, Amargosa, Camisão,
Baixa-Grande, ~Iorro do Chapéo e outro., logares do
centro.

Tem duas escolas, e dous cemiterios, sentlo um reli
gioso com capella, outro em construcção ainda, per
tencente ao Conselho, ambos bygienicamente situados.
Os terrenos do municipio são de fertilidade proverbial,
abrigados da sêcca e muito regados. Os habitantes oc
cupam-se com a lavoura de café, fumo. canna~ e ce·
reaes e plantação de capim para. engorda tio gado, que
criam.

Suas maltas contém preciosas madeiras. A villa dista
cincoenta e quatro leguas tia capital, incluidas qua
torze marilimas, dezeseis do Sitio ovo, estação d,l Es
trada de Ferro Central e trintaJe duas tia Feira ele Santa
Anna. Em seus tcrrenos de malta virgens desco
berlas cm 183:j por José Carlos da Motta, Joaquim
José da Assumpção e outros. ém cujas proximidades
foram dadas algumas sesmarias por O. Fernando José
de Portugual e outros governadores, fundou o referido
José C':arlos uma fnenda ontle se estabeleceu populaç.lo
sufficiente para em 18-17 a lei n. GG8 de 31 de Dezembro
crear alli uma freguezia, e o acto do governo do Estado
de l° de Março de 1890 crear a villa.

54) Oliveira do Brejinho-siluada n'uma vasta planicie
perto do rio Paramirim, em distancia de doze leguas da
serra da Mangabeira e da Geral, que atravessa a comar
ca de Mac:l!lubas, a doze leguas da villa do Un:;bú e ou
tras de tantas de llrotas. Compõe-se geralmente de casas
terreas aceiatla'i, formando oito ruas e duas praça'i,
ll'uOla das quacs, a da Matri~, acha·se a egreja paro·
chiai de Nossa Senhora da Oliveira.
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Sua casa do Conselho está situada na .'ua Direita 'do
largo ela Malriz. Possue cemilerio cm bôas condições e
escolns prill1:1rb<;. Sea princip:\1 c I ll'llcrcio é o da bor
racha, que exporta par:a á capital e tem rcla~'õcs com
Macahubas Joazeíro e 130m Jardim no rio de S. Fran
cisco. Além disto são os habitantes do municipio cria-,
dores. Nasceu esta villa d'uma fazenda de José Manuel
Tcixcil'n Leite, onde se desenvolveu uma pequena po·
vonção com umn capeUa, a qunl a 25 de Junho de 1880
foi elevada a parochia. A villa é crenção do acto do go
verno do Estado de 10 de Junho de 1891.

55) Olivença -situada n'uma planície alta junta ao
oceano, tres legua~lao S. de Ilhéos e nove da villa de On.• ,
composta de casas tC''feas caiadas c na maior pnrte en
vidraçadas, I'o.mando.umas poucas de ruas c uma p,'aça
grande, em cujo Indo meridional a-:1ta-se n matriz de
Nossa Sonhora da Escada.

Sua côlsa do C.onselho, actualmente em concerto está 11'l

rua OirciLa. lIa uma pcqucna feir.\ para a qual sc est.l
concluindo um barracão DO centro da praçn. Além d'csles
edificios tem a dila um velho cemiterio, que por sua
111;" posição, immediata á v-illa, no fim da rua de Sanlo
A'llonio, eslá sendo ulilisado ainda elU'luanlo se construe
U'lI novo com sua competente c lpclla. lIa uma esc.'.Ia
n;)cna na villa. Os habilan lcs do municipio, além do café,
c ICÚO, mandioca e d'outro' fruclos, occuP:Utl-SC com á
exlracçiio da piassava das mullas:-do Iltutlicipio c criam
algultl gado vaccultl, lanigel'o, suino e cnprino.

Principiam agora a lavoura (lo fumo. O comOlcrcio
da villa que conta dézesei . casa~, exporta estcs gcncros
para I1béos e capital.

Originou-se Olivença d'uma aldeia de indios, a quc
no nnno de 1758, por Ord. Reg. de 22 de Novembro, o
ouvid.or da capitania de Ilhéos, Dr. Luiz de' éras, deu as

67

"



honras de "ma, installandQ-a. A freguezia é de 8 de Maio
do mesmo anno.

56) Orobó -siLuada 110 dislriclo das celebres maltas
de seu nome, sobre uma pequena elevaç:io a cem metros
da margem esquerda do rio Piranhas, que, nascendo no
Caldeirão da O:"ça, na serra dos Brejos a NO., vae des
aguar no Paraguassú com onze legu'ls de curso, quatorze
leguas ao S. do Camisào e cinco de João Al1laro.Compõe-se
de umas qoatrocentas casas de ligeira construcção, maS
alegres, caiadas, aceiadas muitas envidraçadas, for
mando nove ruas e tres espaçosas praças: da Matriz,
Dr. Quintino Ferreira e Nascente.

Na da matriz acha-se, no centro, 3 egreja parochinl
de Nossa Senhora do Hosario, alem da qual ainda hn
mais tres outras egrejas: uma capella no cemiterio,
outra de S. Uenedieto çm frente a este, e outra do
Uom Jesus da Lapa sobre um .mO:Dt~. isohldo a ;UI11· ki
lometro da villa. O Conselho não tem casa, pr.opria,
funcciona aiuda em um prcdio particular. ao . lado da
matriz. Na mesma pr.uça tem logar as muito concorri
das fei! as semanaes. Bl dois cemilerios, um já cm es
tado de abandono e ruina, ao lado esquerdo da capella
de S. Benediclo, e outro edificado a oitocentos metros
da matriz pelo Comité Wagner, de solida e elegante con
strucção. lb mais dua'> escolas na villa e duas no ar
raial (10 Orobó Grande, seis leguas distante. O munici
piu, regado por di versos rios da bacia do Paraguassú,
compõe-se em grande parte das celebres maltas do
OroDó, de grande futuro quando !l'ellas se desrn~olver
uma colonisação nacional, e forte. Os habitantes lavram
com vantagem '0 café, o fumo, o algodão, a mandioca,
o feijão, o arroz e o milho, e criam gado yaccum, cu·
vallar, elc. O sub-solo é rico elD mÍlIeraes preciosos,
encoull'ando-se lI~sses (lislriclos a his-loria d Rubcrio
Uias. O commercio da villa é activo e se relaciona com
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o Curi-alinIH), S. Felix, Cachoeira e Bahia. A villa dista
trinta legua ria Cachoeira e quatro dá Estrada de Ferro
Central, de fórma que, partindo-se ás 5 horas da ma
nhã, póde-se estar em S. Felix ás 6 horas da tarde. A

cem metros a O. da "ilIa, construiu o Comité Wagner um
espaçoso açude, cercado de uma forte muralha de pe
dras com grande bacia e mais duas aguadas. O Orobó
é conhecido desde o seculo XVII, quando os diversos
governadores mandavam fazer entradas contra os sel
vagens, que aunualmente desciam sobre os estabeleci
mentos dos portuguezes do reconcavo. O local da villa
foi primitivamente uma fazenda de AnLonio de Figuei
redo Mascarenhas, denom~nada S. Simão, onde este fa
<'.cndeiro edificou uma casa de oração. Crescendo o pe
queno povoado que se formou em Lorno d'esta capella,
foram-lhe dadas as honras de parochia pela resolução
u. 195 de 18 de Oulubro de 1843. A villa é creaçào da
de n. 1715 de 26 de Março de 1877.

,--

57) Palmeiras (Villa Bella)-siluada ú margem esquer
da d'J Hio-Grande, tambem eonhecido pelo nome de rio
PreLo, o qual, unindo-se com o rio Cochá, duas leguas
abaixo da 'ilIa, forma o Santo Autonio, que vae lançar·
se no Paraguassú abaixo do Andarahy. Seu nome veio
111,' de uma grande planicie a O. coberto de palmeiras.
DisLa seis le~ull' dos Lenç6es e oito do Campestre.
Compõe-se de lima agglorneração de C3sas geralmente
terrcas, duas assobradadas, caiadas e pintadas, fonnan
do sete ruas e ulUa praça, chamada do Mercado, em cujo
centro acha-se a egreja do Senhor Bom Jesus da Lapa.
Em UlUa das ruas, a do Lagediuho, existe UlUa . casa
parlicular, em q'le por ora funcdona o Conselho em
quanto COIl~true·se o paço n'uma praça nova que abriu-
e perto da dita rua. Alem da mencionada egreja, lia

uma capella no celUilcrio. Apezar de se achar n'um dis
lricto de terrenos escabrosos, cortado de muitas serras,



rcvolvidas pela mineraçã I, mas com valias e baixas
cllrtadas de rios e riachos, u'uma indizível fertilidade

. para todas as lavouras, desenvolveu-se uma progressiva
e importante lavoura de café, que produz e exporta o

'celehre café da Chapada, que torna seu commercio
muito animado e faz extender suas relações com a ca
pital, S. Fdix, Qlleil1ladinha~, Feira, Mnndo Novo e
outros logares da malta do Orobó, alio S. Francisco,
Macahubas, Campestre e Lençoes. Particularmente COUI
esta ultima sãú ellas muito animadas, vindo semanal
mente d'alli m~litos comlDarciante~ á f0ira comprar ge
neros, bem como café, carbonatos c dia u:lntes. Alem
doestes artigos produzidos no municipio, ha mais n'elle
alguma criação de gado vaCCUlll e cavallar, uma fabrica
de lapidação de diamantes e muitas pequenas, movidas
a agua ou a fllrça animal, para a piLação de café. Par
ticulares d'esta villa são duas industrias: nma do oleo
extrahido do côco das palmeiras e outra do pó resi
noso egual ao breu, exlrahido de um vegetal fibroso
denominado COJldombá, o qual pó misturado com o
sebo e areia dá uma massa impermeavel e dura, com
a qual a população concerta as canôas e bateas. A villa
possue duas escolas e as ha tambem na povoação do
Capão Grande. Nasceu de uma fazenda particular. Ec
clesiasticamente pertence á freguezia dos Lençóes. A
vil1a foi creada por acto do governador do estado de 23
de Dezembro de 1890.

58) Pilào Arcado-situado á margem esqnerda do rio
S. Francisco, duas leguas abaixo e defronte da fóz do
I ia Vel de, dezeseis abaixo da villa do Remanso e
t, inta da cidade da Barra cio Rio Grande, em betla po
sição vista do rio. E' de edificação geralmente má, ex
.:eptuando uma 011 outra casa que é de pedra e cal.
FunDam suas casas oilo ruas e duas praças. N'uma des
las, a da Matriz, acha-se a egreja parochial de Nu.;sa



535

Senhora do Livramento, o seu melhor edificio. Sua casa
Of) Conselho, na rua Direita, está em bom estado. Não
ha feira, e só tem um cemiterio sem capella c duas esco
las, havendo mais uma na povoação do Brejo do Za
charias. Os habitantes do municipio criam lllgum gado
vaccum e cavallar, e em parte occupam-se tmnbem com
a lavoura de ceredes em pequena extensão durante a
vasanle nas ilhas, que, livres das seccas, são de gran
de fertilidade. Fabricam alguma aguardente. Não ob·
stante entretem um commercio com todo o valle do
rio até o Estado de Minas e com o do Piauhy.

A villa foi creada pela CarL Reg. de 18 de Janeiro de
1810 e como tal existiu até 1857, epocha em que a reso
lução n. 650 de 14 de Dezembro transferiu seu fôro para
o Hemanso. A lei n. 1197 de 27 de Abril de 1 72 chegou
até a transferir para o Remanso a sélle de sua fregue
zia, sendo revogada pela lei de 22 de Julho de 1~89, que
fez novamente passar para Pilão Arcado a sua freguezia,
seguindo se o acto do governo do Estado de 31 de Ou
tubro de 1890 que reinstaliou a ,·illa. Depois da passa·
gem do fôro para o Hemanso e em consequencia das
conLinuas e sangrentas guerras eleitoraes, chamadas
MilHão e Guerreiro, decahiu muito Pilão Arcado.

Ainda hoje, nove leguas rio abaixo, se vc a'tradicional
fazenda Gamá do finado MilHão, chefe de um dos gru·
pos que lanto devastaram eslas paragens.

59) Poções-situada sobre o rio S. José, a quatorze
eguas da cidade da Conquista, de boa edificação de

casas terreae; caiadas e em geral envidra,adas, furman
do uma praça e sete ruas.

No meio d'esta praça acha-se a matriz do Divino Es
pirito-Santo, e alem desta egreja ha na villa mais urna
capella de Nossa Senhora da Piedade, no cemiterio, e
uma da L:lpinha. O Conselho tem sessões n'uma casa
particular alugada, situada á rua Magalhães, onde se
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faz um'1 feira sem:lll::rl n'um jnrracão pertencente ao
Conselho, sitnado na mesma rua. Seu commt'rcio é acti
vo com a capital, Nazareth, Aratuhype, Valença, S. Fe·
lix, Conquista e muita~ villas e povoações. Os habitan
les do termo occllpam se com a lavoura de café, fumo,
canna, mandioca, feijão, mil h.o , arroz e algodão e criam
gado vaccum, cavaHar, maar, caprino e suino. Fabri
cam assucar, aguardente e ha teares para a tecelagem
de pannos da terra, cobertores de algodão e rêdes.

A villa, que dista setenta legllas da capital, era ha
sessenta annos um districto de paz e ha quarenta dis
lricto de subdelegaci.a.

Sua freguezia data da lei de 16 de Setembro de 1878
e a villa é creação da resolução de 20 de Junho de 1880.

63) Pombal-silua:la n'u m vasto talJoleiro á esquerda
do rio ItapicuI Ú, cinco leguas da villa do Amparo, seis
da do 130m Conselho, e seis da do Tucano, composta
de urnas d azentas ca ..as terreas caiadas, que formam
sete ruas e duas praças Na do Commercio acha-se a
matriz de Santa Thereza, unica da villa, havendo mais
uma capella, a cinco leguas da villa na antiga villa de
Mirandella. Sua casa do Con~elho está situada na mes
ma praça, em l.>orn estado, tendo á SUla frente um barracão
cm qne lC'1I1 lo,~ar as fcira. selllan:Jes, que são peque
nas. Pos~nc (1111 cemiterio em IDas condições e duas
escolas, lcnllu tambem duas em Mirandella. Seu com·
mercio é pequeno e tem relaç.ões com a capital e a Es
tancia, cillade sergipana. Da l3ahia dista cincoenta e
seis leguas, commu,Jicando se pelas estações da Serri
nha (do Prolougamento) e Tilllbó (do ramal deste nome.)

Os habitantes do mnnicipio dedicam-se a pequenas
planla~'ões de canna, mandioca milho, arroz, feijão e
fumo, rabricando algum assucar e raspadura. A lavon
1'3, porém, solTre da falta d'agua.

Perto da viUa ha uns lJrejos, que lhe foruecem alguns



productos de li'voura dnrantc :\ secca. PO:l1bll foi 11m 1

aldeia dc índios, conhccida por Call11<1br;I\'a, clc\'uú..I a
cathegoria de villa no anno de 1754, illstallada pelo ou
vidor de Sergipe, Miguel de Ares Lobo Ile Carvalh'l.
Sua freguezia é creação de carta de 8 Je Maio de 1758.

61) Porto-.4Legrc-siluada á margem esqucl da c foz do
rio Mucury, em districto de terrenos ferteis, composta
de casas rle construcção commum, com a matriz de
S. José, in igl1ificante casa do Conselho e dua escolas.
Seu pequeno cOlllmercio eXlJorta café, cacáo, madeiras
e piassava. Com a producção desses artigos é que se
occupa a população do municipio, já em fazendas de
café e cac~\o, já nas gràndes maltas. Nasceu esta villa da
aldeia do Mucury, formada pela reunião de alguns de
gra'llados da Bahia 'ê lHo de Janeiro; com os quaes se
ajuntara'm os í'ndios fugidos de outros aldeiarLentos das
vis'lnhanças, edi'ricando-se uma egreja, a S. José, cobcrla
de palma's. Foi esta elevada a cathegoria de ,illa em
virtude da carta regia de 3 de Março de 1755 de
D JM.é I, que concedeu lhe por limite Sul o riacho
Doce, c ordcm regia dc 10. dc OUlubro dc 17li!), que
marcon-lhe definitiva e legalmente os limiLes, os quaes
se extendem para o Sul do rio Mucury alé a margem
do mesmo riacho ac'm3 lIlencionado. Installada a 15
de Outubro de 1779 pelo ouvidor geral da comarca de
Porto-Seguro, Dr, José Xavier Machado Monteiro.

62) Prado-pequena viUa situada á margem esquerda
do rio Jucururú, a duzentas e setenta milhas maritimas
da capital,. de parca edificação, com a matriz de 1 ossa
Senhora da Purificação, casa do Conselho, estação tele
graphica e duas escolas. O municipio possue bons ter.
renos, mas poucos lawados, entregando·se a população
na eXLracção e exportação de madliíras, principal com
mereio da villa.



53 )

Antiga aldeia de indio·, fui creada villa em virtude
da Carl. Reg. de 3 de Março de 1765, inslallada a 12 de
Dezembro de 1765 pelo ouvidor geral da comarca de
Parlo Seciuro, Thomé Couceiros de Abreu.

A freguezia foi declarada tal por alvará de 20 de Ou
tubro de 1795.

63) Purificação-situada n'uma vasta planicie perlo da
serra do Irará, a sete leguas da Feira de Sant'Auna, de
apparencia alegre, clima ameno e salubre, composta de
~e casas geralmente terreas, alguns sobrados, e na
maxima parte envidlaçadas, formando diversas ruas e
duas praças, n'uma das quaes se acha a matriz de Nossa
Senhora da Purifie-:lção, e se fazem as feiras semanaes.

N'outra, chamada do Centro, es!ú a casa do Conse·
lho. Possue nove escolas, das quaes duas na villa, duns
no Pedr::io, uma na capella do Patrimonio, uma na da
Conceição de Bento Simões, uma nas OUl'Íçangas e ou
tras particulares. Seu commercio princ'ipal é a exporta·
(,:ão do fumo.

O termo possue largas pastagens e criação de gado, e
alem da lavoura de fumo ha li de canoas repre,entada
em alguns engenhos que f~bric3m assucar e aguardente.
Tambem fabricam louça.

A serra do Irará pas a por c mter prata, ouro e pedra~

preciosas; EUa dá nascimento !l muitos rios e riachos
que recl!am 03 terrenos e Oli tornam ferteis. Dista duas le·
guas e meia de boa estrada de rodagem ele Agua Fria, esta
ção do Prolongamento da Estrada de Ferro do S. Fran
~isco. SU:J freguezia é creação da lei 153 de 28 de Feve
reiro de 18·12. A villa foi creada pela de 27 de Maio cl ~
I.nesmo anno, que, desvilIando Agua Fria, transferiu de la
para a Purificação a séde do mímicipio. Nasceu de urna
a nliga capella.

IH) Raso -situada n'uma planície perto de uma serra



de pcquena elevação, cinco leguas para o S. do rio Ua
picurú Grande, e duas do rio do Peixc. Compõc-se de
um ajuntamento de casas terrea~, acciadas e alinhadas,
formando oito ruas e tres praças: Conceição, Machad'o c
Socego. Na primeira d'estas praças acha-se a matriz c
um harracão onde tem logar as feiras, que se elfectuam
duas vezes por semana, nos domingos, concorrendo 0-;

povos da Serrinha, Conceição do Coité, Santo Antonio
das Queimadas, Tucano e Soure c nas quintas-feiras por
()cca~ião da passagem de ncgociantes de gado, solas,
couros, eLc, gencros quc se exportam para a Serrinha c
Feira de SanL"Anna.

Sua casa do Conselho, collocada á rua Dr. José Gon·
sah'cs, comquanLo não seja propriedarlc do municipio
e 'im pallicular é de forte e bua construcção, com os
IIcccssarios commodos para o jury, sessões do Conselho,
secretaria, etc. O cOIDmer ia local é rrgular e extenàe
suas relaçõe á Scrrinha, Feira, Alagoinhas, Purificação

c capiLal bem como a muito lo~ares do serlãu. Na vil
la 11a um cemiLerio, um outro na fazenda Pedra Alta, a
seis leguas, e um tercciro na fazenda Serra Branca, a oilo
leguas do Raso, todos consLruidos por corporações rc
ligiosas. A "illa é ponlo de reunião de duas principaes
('sLradas do N., uma vinda do Curr.!l dos Bois, Gercmoa
bo, 130m Conselho Pombal e Tucano, c outra do Curn
çã, Vasa·Barris e Monte SanLo. Os habiLantes do lermo

entrcgam-se, uns a lavoura àe manàioca, milho, feijão,
algodào e fumo e outros 11 criação de gado vaccum, ca
pI ino c I:migero, parLicularmcnte, na cilada scrra a O.
da vi11a onde Lambcm sc tem descnvolvido a lavoura
de algodão, fumo, mandioca, milho e fcijão, a qualtam
bem se extende pela' margens dos rios do municipio. A
industria é a do corLume olarias e fabricação de cste/
ras e cordas de caroá. A villa Lem duas escolas. O ruu··
llicipio é geralmente mon-tanhoso, mas fallo d'ugua, ser
vindo-se a população da villa de um açude publico e de
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tanques particulares, dos quaes ha um o'agua nati V9,

grande, na fazenda-Querrrà-ao qual recorre a popula
ção quando faHa a agua dos açudes, parecendo ulil a ca
nalisllção para a viii:•. Di ·ta esla villa quarenta legua:;
da capital, uito de Tucano e seis. da Serrinha por onde a
populaç:io do municipio se corresponde com a capital
mediante a Estrada de Ferro do Prolongamenlo. Nas eu
n villn de ullla fazenda de lavoura e criação pertencen le
ao capiUo José Ferreira de Gnrvalho, que no anno de
1!l57, por si, seus filhos e genros, conseguiu edificar uma
capella que em 1860 passou a ser filial da freguezia do
Tucano, em 1871 a curalo, e em 1877 a freguezia pela
lei de 12 de Abril. A villa é creação do acto do governo
do Estado de 13 de Dezembro de tROO, installada a 4 de
Fevereiro de 1891 pelo vice·intendente da Cllmara da
Serrinha, capitão José Joaquim de Araujo.

65) Remanso -collocada á margem esquerda do rio
S. Francisco qualorze leguas abaixo de Pilão Arcado,
bonita, bem povoada, com ruas parallelas ao rio orla
das de casas de conslrucção mouerna, caiadas, e com
saudavel clima, mesmo na vasanle do rio, pela posição
elevada que occupa sobre uma barranca. Possue malri 'l,

funccionando n'uma velha capella, emquanto se con·
strue a verdadeira egreja malriz que eSlá sendo levn 11

tada em dimensões extraordinarias, casa do Conselho
pequena e duas escolas publicas e uma parlicular.

Seu commercio é animado, particularmenle, com o
Piauhy cujos sertanejos, ahi vêm vender as suas boi a .
das e abaslecerem se; seu porto é muito frequentado por
barcos e outras embarcações que dão a villa uma cerla
vida commercíal. A induslria é a fabricação de cigarros
feitos de opLimo fumo e a saIgil e secca de peixes que
se 'exporlam, a qual se augmentará com a chegadn ao
.Joll7.eiro oa Eslr';lda de Ferro da Bahia. O llIunicípio não
lem grande lavoura pOl' que é perseguido pelas sêccas.



Elia desenvolve-se uurante a vazante no plantio de cc
r~aes e legumes nas numerosas ilhas do rio.·A lei lHl7
de 27 de Abril de 1872 transferi u para alli a freguezia
de Pilão Arcalh e a re'ioluçào n 650 de 14 de Dezembro
ne 1857 a sédc desta ultim1 "illa.

.;

fifi) Remedias' do Rio de Call{as-estú situada cm um
\'::IlIe da serra alli chamada da Mangabeira, ramificaçãq
ria das ,\.lmas a quatorze leguas distante das \'illas do
Dum Jesus do Rio de CO,nlas e :daeahubas, composta de
casas lerreas caiadas, que formam dez ruas e uma pra
ç::l, cm que se acha a egreja parochial de Nossa Senho
ra dos Remedias, unica ua villa. O Conselho, por ser de
dat.1 mui recente a "iIla, ainda não Lem casa propria, e
funcciona numa particular que possue as accolUlUodações
precisas. a lllesma praça ha ullla feira aos domingos.
lIa um cemiteriu com capella e Lem duas escolas publi
cas, com mais llma no arraial do Bom Successo e uma
no de Agua do Secco. Os habiLantes do município de
dicam-se ao culLivo da canna, algodão, fumo, milho,
feijão, arroz, mandioca e algum café, e criam gado "a
ccum, cavallar, muar, suino, lanigero e caprino em blia
escala, havendo uôas pastageus. O municipio é requis
simo em opulenLas minas de ouro, algumas ji explora
das em epochas não muiLo remotas com bastante resul·
tado, podendo se mesmo dizer que a villa estú colloca
da sobre OUI'O.

A mineração, porém, resenLe-se em seu desenvolvi
menLo da grande esca~sez de aguas, pr'ovenienle das con
tinuas seccas. A villa é bem absLecida d'agua potavel,
e dista trinta e oito leguas da esLação l3andeira de Mello,
da Estrada de Ferro CpnLra I. Sua fregnezia é crcação ria
lei' de 12 de Abril de 1877, desmemurada da de Bom Je
sus do Rio de Cont:Js, e a villa do acto do governo do
Estado de 20 de Fevereiro de 1891.



67) Riachão de Jac/lifle - estabelecida soure a mar
ge m esquerda do rio Jacuipe, a cinco leguas da villa
da Conccição do Coité, composta de um ajuntamento
de casas terreas, caiadas envidraçadas e ~Iguns sobra
dos, formando seis ruas e duas praças. Na do Mercado,
acha-se a uHllriz de Nossa Senhora da Conceição, unica
cgreja da dila. Sua casa do Conselho é de propricila
de particulur e decente.

Na dila praça tem lagar a feira semanal. Ha um pc
qucno commercio com a capital e a Feira de Sania
Anna. Dista trinta e seis leguas da capital com a qnal
se commnnica pela Serrinha c Fcira de ~anL\nlJa TClll

um cemilerio com capella, cm posição hy~ienicamente

convenientc.
Duas cs alas 11a na villa e uma na freguezia do Ga

"ião. Foi primi li vamente fazenda de criar de João dos
Santos Cruz. A frcguezia foi creada pcla lei de Iode
Junho de 1838 e a "iUa pela de n. 1823 de 1° de Ago~

to de 1878. Seu termo possne uons lerrcnos para cria
ção de gado, com o qual se occupa a população de
preferencia, sendo, po' em, perseguida pela secca

GO) Riacho de Sanl'Annct collocada ú margem direila
du rio Monte-Alto, doze leguas a L. do rio S. Francis
co, composta de uma rua de casas baixas e uma grande
pr,,~'a onde se acham a malriz de l. 'o a Senhora du
Rosario e a casa do Conselho.

Possne duas escolas. O clima é secco mas aluure.
O ,municipio, apezar dc possuir !UniLas fazcndas úe
gado, compõc -se de terrenos especialmente :lplos ii
agricultura, e esta emprega-se em pcqucna escala na
plantação do algodão.

A freguezia é de 12 d..: Dezembro de 18ül e a "illa
creação da lci n. 1826 de 13 ue Agosto de 1117S.

691 San/arem-pequena e sem importancia, siluada



sobre a margem esquerda do rio Serinhaem, cm posi
çiio elevada, com matriz de Santo André, Cdsa do Cun·
selho, dua'i escolas e qllasi nenhum commercio.

Era uma aldeia de indios, quando por ordem do Con
srlho Ultramarino, de 27de Dezembro de 1758 foi creada
yilla, instaJlada pelo ouvidor Luiz Freire de Vcras, as
sim como a freguezia.

Plantavam seus moradorcs a mandioca que chegasse
para seu sustento e os poucos portuguezes que alli vi
,"eram iniciar:l111 no principia do se~ulo :lctual as la
vonras de café e cacáo. Elias pouco tempo depois des
apparCCer:llD, destruinrlo os indios essllO; plantações por
acha rem impl'esta ycis.

70, SClIIL'.-lIllW dos n"~ios-sill1ada á margem eS'lucr
dn do riacho de ,anl'Anna, a "inte e sete kiJometros
da \ illa de Santa ~Iaria da Victoria, composta de casas
lcrrcas caiadas c piutadas, dou sobrarlos, porém nuo
envidraçados, rormando seis ruas e duas praças.

, a da matriz acha-se a egreja parochial de Santa
Alma, "asto templo de immensas dimensões. Alcm des·
la cgreja ha mais no municipio uma, no arraial de
S. Gonçalo, a quarenta c dous kilometros da \'i1 1:1 , na
unica praça alli existente com o nome de largo de
Santa Cruz e a io"ocação de S. Gonçalo; outra de Santo
Antonio, uo arraial d'este nome, a trinta e seis kiJOlllC
LI-os da "illaj outra em S. SebastLio, no arraial do Cur
ral ~OYo, e, I1nalmente, uma de S. ~figl1el, no povoado
de Alagoinhas.

A casa do Conselho na praça da Matriz não é pro:)rie
dade do mesmo, e tem em sua fI ente um barracão per
tencente ao munieipio. onde aos domingos tem lagar
as feiras. A principal lavoura do municipio consiste na
cJlLura da canna, mandioca, milho, arroz, feijão, fumo,
algodão e café e na criação de gado vaccum, muar e
lanigero



Ha apenas as pequenas o[ficinas de alfaiate, ourives,
ferreiro, sapateir-v, seBeiro, campina e grande quanti
dade de tecclôas de algodão ardina rio. Os habitantes
fabricam a;:;sllcar e aguardente nas numerosas engenho
cas e alam1Jiques, assim como em pequena escala o te·
cido de algodão. Na villa ha um cemilerio sem ca
peIla. O cõmmercio é regular e tem relações com as
villas de Santa Maria da Victoria, Lapa, Urubú, Cor·
rcnlina e a capital, n'este Estado, e com as da Posse,
S. Dumingos e Flores, no de Goyaz.

Possue 'uma bôa estrada de rodagem para o Curral
Novo, -á margem do rio Corrente, que é navegado por
canôas e barcos. Ha duas escolas na villa; nos arraiaes
de S. Gonç~lo e Sanlo Antonio as ba, porém ainda niío
providas, havendo, alem disto, no primeiro d'estes ar·
raiaes uma particular.

Nasceu a villa de urna fazenda pertencente ao sar
gento mór Antonio da Costa, de quem passou por he·
rança a seu filho Raymunrlo da Costa Xavier.

Ahi formou-se um arraial com capella, que pertencia
ao districto de paz de S. Gonçalo da freguezia do Rio
das Eguas. A lei de 2 de Maio de 1868 desmembrou
d'esta frrguezia a nova de Sant'Anna dos I3rejos, per
tencente ao lermo de San!n Maria da Victoria. Final·
mente, a villa é creação do acto do governador do
Estado de 26 de Agosto de 1890.

71) Santa Crllz- siluada ;Í margem direita do rio de
seu nome, tambem chamado erradamente de João Tiba
(Sernamuitiba) ou Marobó, duzentas miIllas maritimas
ao S. da !lahia, pequena e collocada na parte baixa
onde tocam os vapores da Companhia Bahialla. No
alto ba poucas haLJilações, e alli é esplendida a ,ista
e os ares saudaveis. Possue matriz, casa do Conselho'
duas escolas e estaçào telegraphica. Fóra da barra
acha·se a enseada Corôa Vermelha, anue em 1500 se ce-



lebrou a primeira missa.no Drazil, quando foi desco
berto. A enseada Cabralia está um pnuco mais pal'.· o
sul.

A occupação tia população do municipio cifra·se no
cúrte dl;l lIlu<!eirJ.s da<; grande~ malla~ ainJa em grau
de parte desconheci,las e que :linda abrigam indios.

Santa Cruz foi fundada em 1836 pelo c\onatario Pedro
do Campo Tourinho. Em 1551, porém, foi destruida
por Abatirás, chefe dos Aymorés. Esta primeira villa
estava na enseada CalJralia. Depois d'este ataque fun
daram sens l1abitantes nova villa no rio João Tiba
com egual nome, onde construiram llma egreja, deda·
nula em 1681 filial de Porto Seguro. Esta egreja foi
elevada a categoria de freguezia pelo alvará de 12 de
Janeiro de 1755. Decahiu, porém, tanto qne tornou-se
nma simples povoação, mas reelevando-se pouco a
pouco mais tarde, foi reinstallada a villa a 23 de Ju
nho de 1823 cm execução ao decreto de 29 de l ovelll
bro de 1832. Sua freguezia foi tambem reinstallada
por um ai vará de Dezembro de 1795.

71.) Santa Maria da rictoria - siLuada ú margem es
querc\a do rio Corrente, doze leguas distante da "ilIa
de Sant'Anna dos Brejos, composta de casas lerreas
caiadas as quaes formam ;dez rua' e quatro praças:
Matriz, Santo Antonio, Menino Deus e 15 de No
vembro. a primeira d'estas acha se a matriz de Santa
Maria da 'ictoria e na terceira a capella do Menino
Deus.

A casa do Conselho acha-se na rua do Dr. José Gon
s:llves. A villa não tem feiras; o movimento commer·
cial é egual em todos os dias da semana. Ha um cemi
terio convenientemente siLuado sem capella. Seu com
mercio é activo, relacionando-se com Sant'Anna dos
Brejos, Cflrinhanha, Lapa, Goyaz, ;\[inas e Pern.ambuco. ,
Tem duas escolas a "illa.



Os habitantes creste mUnJclplO são criadores e lavra
dore,. Para a fabricação do assucar ha muitas enge·
nhocas primitivas, que alem d'este genero produzem
tambem raspaduras e aguardente. A indu"tria de teci
dos de alfodão lambem é importante. Ii,l no municipio
uma mina de ouro no Rio das Eguas e salitre em qual.
quer parle. Os terrenos são ferIeis e ue'm regados em
Dm é um município de grandes esperanças. Era fazen·
da particular. A lei n. 1970 de 8 de Junho de 1880 p:Ha
~lli trausferiu a séde da villa do Rio das Egua" (vide
~stal.. A freguezia é ainda n'esla ullima.

73) Sanla Ritla do Rio Prelo -estendida em uma vasla
planicie, ii margem esquerda de rio Preto, a vinte e
qL;atro leguas ela villa de Campo Largo e trinta e duas
da cidade da l3arra do Rio Grande, da qual se acha sepa
rada por long s geraes, hahitação de onças, guarús,
tigres, antas, capivaras, veados, ernas, gatos do 111::1

to, clc., flue tOrll31D peri ~osa a vja~em alravéz d'estes
Loboleiros, onde, alem disto~ pela uniformidade dc sell
a~prcto, facilmente per,lem os vajante<; o caminho,
ainda mesmo com bons guias.

Estes geraes prestam·se muito ii criação de cavallos.
O de que aqui se trata tem trinla legllas ele L a O. e
\'inte e duas de largura. O rio Preto é sinuo o, mas na~

vcg:l\'l'1 em seu percurso de quarenta e quatro leguas,
sel11 contar o seu tributaria Sapào e os do Ouro e Ria·
c}lão, que to<los atravessam terrenos de rara uberdade
e salubri(I:1(le. A villa é de agraelavel apparencia, com
posta d.e casas terreas, caiarias..e asseiadas, as quars
formam oito ruas e tres praças. Sua lllJtriz ainda não
está concluida, servindo porém de tal a capelll de Nossa
Scnhora do Rosario na rua de scu nomc. Sua ca<;a de
Conselho, n'esta mesma rua, é bem construida, com
ho:\s accommodações e esplenrlida vista. E' proprio mu·
nicipal. N'a rua das Flores tem lagar a feira semanal.



Ha 11m cemiterio mal collocado com uma capella no
centro.
, Os habitantGs do lermo são na mór parte lavradores

de canna e cereaes, outros criadores. O termo c Cer!il,
produzindo canna e mandioca, alem de outros fructos
plantados para as necessidades locaes. A industria assu
can-ira comquanto rudimentar, possue grande 'numero
de estabelecimentos que produzem oplimo assucar.

A villa dista cento e setenta leguas da capital com a
q4al se communica, viajando-se por agua até Joazeiro
ou por Jacobina e Cachoeira. Seu commercio extende;
se até Goyaz e Pfauhy. Ha no municipio duas escolas,
somente na villa.· Teve esta sua origem n'uma Cazenda
particular, de nome Santa Ritla, cuja capella teve as
honras de freguezia em 1804. A villa é creação da lei
n. 1l!) d~ 26 de Março de 1840.

74) 'Santo Antonio da" Gloria-pequena e insignificante
villa creada por lei provincial de t· de Maio de 1886 e
installada a 7 de Janeiro de 1887, situada sobre o rio'
S. Francisco, a vinte e cinco leguas de Geremoabo,
perto da cachoeira de Paulo Allonso, em região pouc.o
ferlil e exposta ás seccas, com matriz de Santo Antonio
da Gloria do Curral dos Bois, casa do Conselho e duas
escolas. Sua Creguezia é creação da lei de 19 de Maio
de 1842.

75) Santo Antonio das Queimadas - situada sobre a
margem direita do rio liapicun'(; ettação da ~strada de
Ferro S. Francisco, com matriz fregue:lÍa creada pela
lei n. 168 de 19 de Maio de 1842, casa, do Conselho e
duas escolas. A villa é creação da resolução n. 2454 de
20 de Junho de 1884.

76) S. Francisco da barra de Sergige do Cottde - an
tiga villa situada no fundo da bahia de Todo~ os San

69 .

•



•

5.+3

tos na barra cio rio Sergipe do Conde, cm posição pit
toresca sobre um alto e dominacla pelo vasto convento
de S. Francisco, conslruido sobre um allo monle ba·
nhado pelas aguas da bahia.

A villa compõe-se de bôas casas de forte construcção
formando diversas ruas calçadas que sobem para o pla
nalto, parlindo de uma arborisada praça á beira d'agua

onde se acha a bôa casa do Conselho. Tem duas esco
las. Sua matriz de S. Gonçalo está edificada sobre ou
tro monte, freguezia creada em 1677. Alem d'esta vasta
egreja possue a villa o celebre convento, cuja fundação

remonta ao anno de 1618, epocha em que alguns frades
começaram esla nova casa no sitio denominado Mara
pé, a uma legua a L. <la villa e sobre a bahia. Mais tar
de, em 1629, Gaspar Pinlo dos Reis e sua mulher
D. Izabel Fernandes, por escriptura passada, então
doaram cento e quarenta e tres braças de terra no si
tio em que hoje se acha a villa, onde os frades levan
taram hospicio e capella concluidos em 1636.

Este hospicio, reputado logo pequeno, foi substituido
em 1639 pelo actual convento, cuja construcção acabou
se em 1649, sendo a capella substituida tambem m:lis
tar,de (1718-22) por uma outra que é a actual onde a
25 de Março de 1722 se celebrou a primeira missa.

Uma outra capella acha-se no porto e logar chamado
Caquende. Sua casa do Conselho, situada na citada pra
ça contigua ao mar, arborisada e para onde descem as
principaes ruas calçadas da viha, é bôa e vistosa. A
villa,!que possuiu muiLos trapiches, alambiques e outros
grande edificios, está hoje em grande decadencia.

Seus moradores,' em grande numero pescadores, fa
zem tim commercio de exportação para a capital, de·
camarões, frescos e seccos e chang6es de espeto. Oma 

legua rio acima acha-se o Instituto Bahiano de Agri
culturr., que a esta infelizmente pouco proveito pratico



lem lrazído, apezar dos grandes sacrificios pecuniarios
que se tem feito.

Os terrenos do mUDlClplO pertencem á ordem dos
afamados massapês, onde se fundaram os primeiros e
mais poderosos engenhos de assucar do Estado, muito
bem monlados com grandes e custosas casas de fabrrea
e de morada dos ricos senhores de engenho.

Nas cinco freguezias de que se compõe o municipio
lempo houve em que o numero d'estes engenhos subiu
a mais de cento e vinte. Cultiva-se tambem o fumo, a
mandioca e cereaes e cria se algum gado. O principio
d'esta villa deve-se procurar na fundação do convento
de S. Francisco de que atraz já faliamos. Primitiva
mente pertenciam estes terrenos, desde o rio Marapé
até o do Acupe, ao conde de Linhares, sesmarias a elle
dadas em diversas datas por Mem de Sá, e onde esse
fidalgo fundou um engenho, ainda hoje existente, com
o nome de engenho do Conde.

E' ainda do nome d'este conde que tirou o seu o rio
Sergy ou Sergipe, para dillerençar-se do outro Sergipe,
chamado por isso de El-rei, actual Estado de Sergipe,
por ser pertencente á corôa. Qnando esta deliberou
mandar fundar as primeiras villas no reconcavo da Ba
hia por Carl. Reg. de 27 de Dezembro de 1693, um dos
logares escolhidos por D. João de Lancastro para séde
de uma das novas villas, foi o sitio chamado então de
S. Francisco, onde, em execução da portaria d'aquelle
governador, de 27 de Novembro de 1697 o descmbar.
gador Estevam Ferraz de Campos levanlou villa a 16
de Fevereiro de 169B} depois de ler feito egual creação
em Jaguaripe (Dezembro de 1697) e Cachoeira (Janeiro
de i69B).

77) S. Felippe-situada a cinco leguas a SOo de Mara
gogipe} n'um rico dislricto de lavoura de canna e café,
produziudo d'estc uma cspecic particular indigena, que
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roí muito apreciada pêlo" seu tamanho em 'di1ferentcs
exposições.

A. villà tem matriz de S.' Felippe, freguezia 'creada
cm 1718' por D. Sebastião Monteiro da Vide, casa do
Có'nselho, duas escolas, commercio activo, feira aos
s:tbbados, diversas casas de negocio, padarias,' philar·
monicas, etc. Foi creada pela lei n. 1952 de 29 de Maio
de 1880, installada a 25 do Novembro de 1883.

7.8) S. Gonçalo dos Campos-distante cinco leguas da ,
Cachoeira, está situada em uma região de campos co-
nhecida antigameQte por Campos da Cachoeira, ligada
á Estrada de Ferro da Cachoeira á Feira, na estação da

'Cruz, por um pequeno ramal, com :vasta e vistosa ma·
'triz do S. Gonçalo. Sua freguezia data desde 1689, de·
pois de por longo tempo ter sido um curato. Tem casa
do Conselho e duas escolas
, Os moradores do municipio são lavradores de man
dioc~ e fumo e tambem criadores. A villa é creação da
lei n. 2400 de 28 de Julho de 1884, comprehendcndo o
novo municipio as freguezias de S. Gonçalo c Umbu
buranas.

79) S. Migllel-collocada cm um alto cercado de mon
tes da serra de S. Miguel, banhada pelo Riacb'ão. nova c
d-e bôa edificação de casas terreas e alguns sobrados,

.aceiados, caiados e envidraçados formando diversas ruas
. e duas praças: a da Matriz e outra no antigo arraial de

S. Miguel. N'aquella acha-se a nova matriz de S. Miguel,
construida em 1886 e na segunda a antiga capclla e de
pois matriz. Na mesma praça da Matriz está a casa do
Conselho, de propriedade particular, com accommoda·
ções necessarias, fazendo-se tambem na mesma praça
as 'concorrid'as feiras semánaes aos sabbados.

A villa tem duas escolas, alem de algumas particula
res em diversos povoados e um cellliterio antigo cm
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Itoa poslçao. Seu commercio é activo e relaciona-se
principalmente com a capital, para onde expOTta os
productos do municipio.

Dista vinte e ('.inco kilometros de Amargosa e cento e
oitenta da capital, e é estação da Estrada de Ferro
Tram-road de Nazareth.

Os habitantes do municipio são na SUa mór parte la
vradores de café, canna, fumo, mandioca e cereaes do
paiz, possuindo grande numero de engenhocas movidas
por bois e alguns engenhos a vapor e agua, e seis alambi
ques que produzem mil e duzentas pipas de aguarden
te. Comtudo a lavoura da canna tem solfrido com a
abolição da escravatura pela falta de braços.
Na~ceu a villa de uma anliquissima aldeia de indios,

qlle em 1823 obteve as honras de freguezia pelo alvará
imperial de 24 de Novembro. Esta freguezia foi aboli·
da pela lei de 2 de Maio de 1864, que lransferiu sua séde
para a Lage. A assembléa provincial, porém, pela lei
n. 2462 de 5 de Agoslo de 1884 tornou a crear a fregue
zia em S. Miguel, independente da da Lage e o acto do
governo do Estado de 10 de Junho de 1891 elevou-a á
categoria de villa.

Por occasião da restauração da freguezia em ]884 as
sentou-se a nova malriz um pouco mais para cima da
antiga aldeia, ohde primeiro tinha estado a antiga ma
lriz, n'uma planicie mais apropriada Ipara as edifica
ções e em roda desta nova malriz foram se levanlaudo
as casas da aclual villa.

80) Sento-Sé-situada menos de um quarto de legua
da margem direita do rio S. Francisco, sobre uma pe
quena elevação de terreno arenoso e esteril; de aspecto
feio e trisle, com poucas casas ordinarias e distancia
das umas das outras, sem animação nem commercio.
Na margem do S. Francisco ha umas casinhas de taipa,
cobertas de palha, muito ordinarias. A matriz de
S. João Baptisla é o uuico edificio digno de attenção. O
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clima é quente e a poeira insupporLavel. A riqueza do
municipio está na extracção do sal e da carnauba, en
contrando se aquelle perto das lagôas d'agua doce, e
esta em toda a parte. Comtudo no centro ha alguns po
voados melhores do que a villa e onde os terrenos são
ferteis de lavoura. A treguezia é creação do anno de
1755 e a villa do decreLo de 6 de Julho de 1832.

81) Soure-está distante seis kilometros da margem
direita do Itapicurú. E' composta de casas terreas caia
das, não envidraçadas, formando sete ruas e uma praça
onde se acha a matriz de Nossa Senhora da Conceição,
unica da villa a excepção da capellinha do cemiterio, e
um barracão em que se realisam as feiras aos sab
bados.

Sua casa do Conselho acha-se na rua de Baixo e está
em bom estado. A "illa possue duas escolas. Os habi
tantes do municipio occupam-se com a lavoura do fu
mo, canna, arroz, milho e feijão e com a criação de
gado vaccum, lanigero, suino caprino, etc. O commer
cio, que se occupa com a exportação d'esses artigos
tem relações com a capital Alagoinhas, Serrinha, Puri·
ficação, Feira, Inhambupe e Tucano.

A villa dista duzentos e cincoenta e dous kilometros
da capital, com a qual ·'CO'mmunica-se pela estação da
Serrinha, distante noventa kilometros.

E' n'este municipio que acham ·se as celebres caldas
do Sipó, muito procuradas pelos doentes de pelle, esLo
mago e figado.

A freguezia é do anno de 1759 creada em virLude da
provisão de 8 de Maio de 1758; a villa, creada em virtu
de da provisão régia de 3 de Fevereiro de 1759 em con
sequencia do alvará de 18 de Maio de 1854 e leis de 5 e
7 de Julho de 1755, foi iustallada no mesmo anno de
1759 pelo juiz de fóra da Cachoeira bacharel José Go-
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mes Ribeiro. Originou-se da aldeia de índios. instiluida
pelos jesuilas com o nome de Natuba pelos fins do
XVI seculo.

82) Tapera-!>ituada a vinte e quatro kilumetros dis
tante da margem direita do Pilraguassú já nas visi·
nhanças da serra do Garirú, a doze kilornetros da villa
do Curralinho e quarenta e oito da cidade de Amar
gosa, em posição de reconhecida e louvada salubridade
pela pureza de seus ares e superioridade ;de suas aguas
e por muito procurada como sanatorio pelos reconva
lescentes, no oitenta e tres kilometros da Estrada de
Ferro Central, composta de casas terreas, na mór parte
envidraçadas, formando seis ruas e tres praças.

Sua malriz de Nossa Senhora da Conceição está si·
tuada na rua da Matriz. A casa do Conselho, de pro
priedade particular, em bom' estado, está situada em
uma das praças, ha vendo uma nova em construcção do
dominio municipal, tambem na praça do Mercado. Ha
uma pequena feira aos sabbados.

Seu commercio local é pequeno, tem, porém, rela·
ções com a villa do Curralinho e cidades de Amargosa,
S. Felix, Cachoeira e capital. Alem das duas escolas da
villa ha no municipio mais as duas da freguezia de
João Amaro, duas da freguezia da Giboia, uma do ar
raial da Pedra Branca, uma do arraial do Boqueirão,
uma no d.os Veados e uma no de S. Roque.

Na villa ha um cemiterio em bôa posição, bem con
struido e com c:.lpella. Os terrenos do municipio são
de criação e muito perseguidos pelas seccas, pelo que
pouco são aproveitados pela lavoura.

Todavia os habitantes plantam o fumo, o café e ce
reaes e criam gado vaccum, cavallar, 'muar, suino, la
nigero e caprino.

A villa dista vinte e oito leguas da capital e qu~~orze .
ad Cachoeira; tem correio, telegrapho e estação da Es-·



trada de Ferro Central. A cerca de um kilometro e nl?
meio da ser~a do Garirú, ha uma importante ruina ,
que a tradição popular attribue a uma edificação le
suítica .

. Mede esta ruina quatro a cinco melros quadrados de
superficie, apresentando do lado do S. uma como en
trada para o sub-solo. A esla ruina dá a população o
~ome de Casa-forte, com muito mais cerleza e inluição
historica do que a opinião de alguns, que sem maior
rabalho de invesl~gação a.iseveram ser uma ruina de

tempos prehistoricos.

De duas edificações da natureza da de que aqui se
trata, dá-nos noticia segura a historia da Bahia com
clareza tal que nos dispensa de recorrer aos lempos
prebistoricos. Uma, foi uma Casa-túrte que no anno de
{591 ou 92 f«;lz Gabdel Soares quando, de volta da Hes
panha, fez sua. malfadada viagem ao serlão em busca
c}as grandes n.inas que seu irmão João de Sousa tinha
I!escoberto, deixando-lhe d'ellas um roleiro. E a oulra,
foi outra Casa-forte que Francisco Barretto de Menezes,
quando governador da Bahia, mandou levantar n'a·
ql1ellas alluras para fazer frente aos indios selvagens
que de ha muitos annos desciam annualmenle sobre os
rio~ Paraguassú e Jaguaripe a devastar alrozmente os
estabelecimentos chrislãos d'aquelles districtos. E' sem
~uvida d'esta ultima casa forle que resta a ruina em
questão.

A Tapera foi primitivamente uma fazenda, onde com
os lempos formou se. um arraial com capella, a qual a
10 de Abril de 1843 teve as honras de pa,rochia. EIl~

villa foi este povoado elevado pela lei de 19 de Abril
de 1849. A lei, porém, n 1726 de 21 ~e Abril de i877
transferiu sua séde para Amargosa, e o acto do governo
do Estado de 28 de Maio de 1890 restabele~eu o fôro
na Tapera, reinstallando-se aUi a villa a 15 de Junho
de 1890.
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83) Taperoá-situada sobre o estreito ou o canal que
separa o continente das ilhas do archipclago de Tinhnré
e na fóz do Jiql1ié, composta de tres bllirros: Jordão,
Camorogipc e Pituassú. Sua matriz de S. Braz acha-se
no alto de uma collina, com esplendida vi:ita. Ile suas
poucas ruas é a principal calçada. Tem casa do C<lnse·
lho e duas escolas. O commercio é pequeno e quasi fi
lial ao da proxima Valença. O municipio cultiva a
mandioca e algum cacúo. A freguezia é creação da lei
n. 67 de 10 de Junho de 1838 e a villa da resolução
n. 284 de 29 Maio de 1847.

84) Trancoso- collocada a distancia de uma legua ao
S. da margem direita do rio do Frade e sobre a esquel·
da do Ipilanga, tres leguas da cidade de Porto Seguro,
insignificante e decadente villa composta de uma unica
rua muito larga, com trinta e sete casas communs, ten
do no fim a matriz de S. João Baptista, com os fundos
para o mar. Alem d'esta egreja só existe em todo o mu
nicipio uma, de S. Sebastião, no arraial de Caraivame
muan, quatro legua ao S. Sua casa do Conselho, de
propriedade particular, está em bom estado. Ha um ce·
milerio sem capella e uma unica escola na villa.

Dista setenta e duas leguas maritimas da capital. Os
habitantes do municipio lavram maudioca, café e can·
na e criam. Mais importante do que esta insignificante
villa é o arraial de Itaquena, o verdadeiro centro do
commercio e da vida do municipio, porto de llJar, com
casas de negocio, muito maior do Que a villa, com ex·
portação directa para a Bahia, unico fundeadouro para
grandes navios, no rio do Frade, para onde parecia
natural e é até o desejo da população transferir a ~éde

da villa.
O terreno é rico elD aguas. Assim ao N. de Tranccso

passa o rio Itahipe, limite com Porto Seguro; ao S. em
distancia de um quarto de legua corre o Hio Verde; e
mais adiante o Itapororoca. O rio do Frade, celebre na

70
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historia destas regiões é o maior, tendo, a doze Jeguas da
fóz, principio a sede de oito cachoeiras, (Grande, Secca,
Craveiro, Funil, Tombo, Pedra de boi, Airis e Barriguda),
acima das quaes eucoutram-se estradas e ranchos 'elhos
de indigenas tapuyos. Abaixo d'ellas c que se acham 3S
fazendas de café, canna e mandioca, e para cima as vastas
e ricas maltas. Outro rio principal é o Caraivamemuan,
enriquecido pelos aflluentes Jamboeiro, Capoeiro, Preto,
Canzil, Cachoeira, Amaro, Cemiterio, Ilha e Norte. No
rio principal existem algumas plantações de mandioca
e café, e em sua barra urna povoação com commercio
regular e soffrivel construcção, por onde entram bar
caças, de pequeno calado a carregar madeiras e pias
sava. Meia legua mais para o S. desagua o rio Co
rumbáo, que separa o municipio do Prado, abundante

em mattas de riquissimas madeiras, mas, pouco explo
radas. Das serras, ramificações da grande serra dos Ay
morés, que ahi tem os nomes de João de Leão, e Santo
André, destaca-se o bistorico Monte Paschoal, primeira
terra brazileira avistada por Pedro Alves Cabr31, que
fica isolado ao S. Todo terreno d'este atrazado muni
cipio é uberrimo c apto a todas as lavouras, apenas
pobre de população.

Seus mares e rios são extl'aordinariamente piscosos.
Além da pequena lavoura de cereaes, café e canna, ha
a exploração e exportação de madeiras, particularmente
de páu Brazil e piassava. O clima é bom e salubre.
Além da villa ba os arraiaes de Itaqup.na, Caraivame
muan, os mais llorescentes, e Cachoeira, :3. Simão e
Barra Velba, perto de Caraivamemuan. Teve esta villa
seu nascimeUi.o n'uma antiga aldeia de indios de nome
S. João, fundada em 1586 pelos jesuitas, a qual por Ord.
Reg. de 5 de Janeiro de 1759 foi elevada a villa e installada
a 19 de Fevereiro do mesmo anno pelo capitão -mór de
Porlo Seguro, Antonio da Costa Sousa e pelo ouvidor
da mesma comarca Manuel da Cruz Freire. Sua fregue-



zia, então creada só foi por tal declarada por aIvará
de 1795.

85) Tucano-a uma legua do rio Itapicurú, está si
tuada esta villa, distante da de Pombal sete leguas ao
S. e a SE. da do Razo, de bôa edificação de casas, de ai·
guns sobrados de tijollos e caiadas, formando dez ruas e
tres praças. N'uma d'ellas, a da Matriz, está a egreja pa
rochial de Saot'Anoa. N'outra, a do Commercio, está a
casa do Conselho, em um sobrado em bom estado. E'
nesta praça que se effectuam as feiras semanaes.

Ha um cemiterio em posição conveniente, mas sem
capella e duas escolas, havendo mais uma no arraial Pé
da Serra.

Os habitantes do municipio são lavradores e criadores
particularmente de gado lanigero, por ser o que mais
supporta a sêcca, que annualmente dizima a criação do
vaccum. A industria principal é o cortume e a tece
lagem. Seu pequeno commercio relaciona-se com di·
versas cidades. Da capital dista Tucano cincoenta e
quatro leduas e com ella se communica, pela Estrada de
Ferro, pela estação da Serrinha, quatorze leguas de dis
tancia. Ha no municipio uma gr-ande gruta de nome
Buraco do vento e grande numero de vertentes quentes.
A freguezia é creação do anno de 1754, a "illa da lei
n. 51 de 21 de Março de 1837, installada a 26 de Maio do
mesmo a 00.

86) Una-villa nova creada por acto do governo do Es
tado de 2 de Agosto de 1890, situada ao S. de Olivença
na fóz do rio de seu nomc, insignificante, com pequeno
commcrcio dc cxporlaçâo de piassava, côcos e co
quilhas. Os terrenos do municipio são muito ferteis e
cobertos aiuda de grandes maltas virgens. Sua frcgue
zia é de 18GO, resolução de 21 de Julho.
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87) UrublÍ-situada a dous kilometros da margem di
reita do S. Francisco, quarenta e duas leguas acima da
cidade da Barra e trinta e seis abaixo da vilIa de Cari
nbanha, defronte de uma ilha muito fertil que a supre
de verduras e cereaes. As inundações periodicas do
rio fizeram com que uão fosse fundada immediata
mente na margem d'eIle e sim um pouco mais longe em
um allo que a resguarda d'eIlas. Acha-se em periodo de

. decadencia. Suas ruas são desertas, as casas arruinadas,
vasias na maior parte e sem criação. Sua egreja matriz
de Santo Antonio p velha, o mesmo a casa do Conselho.
Poucas são as casas de negocio e tem duas escolas.

A tal estado chegou esta villa que, ali ás pela sua po·
s'ção parecia estar destinada a ser um dos grandes
centros commerciaes do rio S. Francisco, por ter sido o
theatro de longas e selvagens luctas partidarias.

lIa, entretanto, no municipio importantes fazeadas de
criação, que chegam a pegar annualrncnte até oitocento
bezerros. Sua freguezia, data de 1718, ullla das que creou
o arcebispo D. Sebastião Monteiro da Vide.

A villa foi creada en: 1746 pelo conde das Galveias. I o
aauo de 1823 o ouvidor Francisco Ayres de Almeida
Freitas, a pretexto de uma epidemia que então grassava
na vilIa, conseguiu obter a portaria de 17 de Dezembro
de 1823 do ministro do Imperio, que fez passar as jus
tiças e cartorios do Urubú para o arraial de Macn
hubas, onde I1caram até que, depois de diversas repre
sentações da população, voltaram para o lagar da an
tiga villa no anno de 1834.

88) UmbuJ'anas (VilIa Bella das)-situada sobre a margem
esquerda do rio de seu nome a oito leguas de Caelilé,
comp05ta de grande numero de casas terreas, caiadas
e algumas envidraçadas e dous sobrados, formando oito
ruas e tres praças. Na chamada Principal acham-se a
egreja matriz de S. Sebastião e a casa do ConselllO ainda
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em construcção, e ahi tem lagar as feiras semanaes. A
villa possue, além disto, dous cemiterios sem capella e
tem 11m commercio regular com Caetité, Monte Alto,
Riacho de Sant'Anna, Almas e a capital, bem como com
algumas villas do proximo Estado de Minas e com a ci
dade mineira no Rio Pardo. Os habitantes do municipio
são lavradores e criadores; uma parte se emprega na lavra
deamethyslas e havendo ainda minas deouro e ferro não
explorados. Além tias duas escola:; da villa ha no muni
cipiu I\1<'is duas na freguezia das Duas Barras e uma na
do Gentio. O terreno é muito aound:.mte de agna, suffi·
ciente ás necessidades da lavoura. Dista Umbnranas
cem leguas da capital com a qual se communica pela
estrada de ferro de Queimadinhas em diante. Principiou
esta villa como simples arraial cuja. capella teve as
honras de parochia creada por lei de 10 de Abril de
1843, sob o nome de Amparo das Umburanas.

A' categoria da villa foi elevada pela lei 2261 de 8 de
.luuho de 1889, installada porém, somente no 1° de Ou·
tubro de 1891.

89) Vil/a Verde-insignificante "illa creada da aldeia
de indios chamada Pataliba por ordem régia de 5 de Ja
neiro de 1759, installada a 19 de Março do mesmo anno
pejo ouvidor de Porto Seguro, Dr. i\1anuel da Cruz Freire
e capitão-mór Antonio da Costa Sousa. Acha-se silnada
em pouca distancia da cidade de Porto Seguro sobre o
rio 13uranhem, com matriz do Espirita-Santo, l'reguezia
como tal reconhecida no anno 1795. Seus habitantes en
tregam-se ao córte de madeiras.

90) Vil/a- Viçosa-siluada á margem direita do Peru
hype, seis leguas de Caravellas, pequena e insipida,
porém plana aceiada e de aspecto agradavel e de ares
saiu bres. Sua matriz de Nossa Senhora da Conceição é
regular e a casa do Conselho é grande e solida. Ha es-
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tação telegraphica. Seu commercio é insignificanLe e
não tem industria alguma. Exporta, entretanto, o
café da colonia Leopoldina e farinha de superiol' qua'
lidade. Seu municipio é grande e rico.

Teve principio de uma pequena povoação fundada no
sitio denoocinadJ Campinhos por João Domingos Mon
teiro, que alli foi residir em 1720, e ajllntando-se-lhe mais
gente, consLI'uiu-se uma capella de Nossa Senhora
da Conceição, a qual, por alvará de 23 de Oulubro de
1748, foi elevada a freguezia e logo a villa com a deno·
minação de Villa Viçosa.

Historia

Pelo fim na edade média eram os povos da penin
sula iberica os que mais adiantados se achavam na nau
tica scientifica e em proficuas expedições mar:timas, par
ticularmente no atlanLico meridional, sendo com espe
cialidade os Catalães e Majorquiuos os que mais se dis
tinguiram, possuindo j~l antes de 1286 cartas maritimas
e instrumentos para marcar o teIDpo e a altura do pólo.

Mas do principio do seculo:V em diante tudo isto
passou-se para os portllguezes, que, animados e prote
gidos pelo infante D. Henrique, o «Navegador», prin
cipe que com grande interesse reunia na côrte de Lis
bôa tudo quanto o'aquelle tempos havia de proemi·
nente em sciencia e em pr~tica, tornaram-se um povo
de atrevidos e felizes navegadores, dando enLão princi·
pio a uma brilhante serie de importantes viagens de
dcscobrimenlo, de que foi a mais notavel a feiLa por
Vasco da Gama á India.

Entre as muitas viagens feiLas então por portuguezes e
hespanho('s. tem para nós o maio!' interesse as seguintes:

En] Dezembro de !.1!)(), largou de Paios, sua paLria,
Vicente Yanes Pinzon, um dos companheiros do grande
Colombo, em viagem de descoberta. Aproando para SOo
e navegando sempre nesta direcção, passou a linha,
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perdeu de vista a estrella pular, e avistou, finalmente
um grande cabo, onde, em Janeiro ou Fevereiro de 1500,
desembarcou.

Era, segundo a opinião geral, o cabo de Santo Agos
linho, a que elle deu o nome de cabo da Consolação,
e ulteriores descobridores o de cabo do Rosto Formoso,
ou cabo de Santa Cruz.

Pinzon tomou posse da terra para a corôa de Castclla,
e proseguiu sua viagem, m'\s d'ahi em diante em di
recção de NO. ao lon~o da costa, descobrindo as fozes
do Maranhão, do Amazonas e do Oyapock, continuando
ao longo das costas das terras columbianas até achar-se
outra vez em Paios em Setembro d'aquelle anno de 1500.

Poucas semanas depois de Pinzon, appareceu nas
costas brazileiras um outro hespanhol de nome Diogo de
Lepe, que linha partido egualmente de PaIos nos 1:;1
timos dias do anno de 1499.

Tambem este avistou o cabo de Sa~to Agostinho, se
guiu sua viagem mais para o S., e voltando, porém,
pouco tempo depois para o N., seguiu a mesma trilha
de Pinzon, sendo o primeiro, que, já em 1500, teve a
concepção da fórma pyramidal do continente sul-ame
ricano.

Antes, porém, r1estes dous llCspanhoes chegarem á pa·
tria, appareceu nos mares brazilciros uma armada por
tugueza, que veiu continuar estas descobertas.

Tinha poucos mezes antes Vasco da Gama chegado ao
Tejo em 10 de Julho de 1499, de volta de sua grande
viagem a India, e, a conselho seu, resolveu o rei D. Ma·
nuel despachar nova armada á Asia a estabelecer feito
rias em Calicut e relações perduraveis cúm os habi
tantes d'aquellas louginquas regiões.

Esta frota, pois, largou de Lisboa a 9 de Março de
1500, e a seu commandante Pedro Alvares Cabral foram
dadas umas instrucções inspiradas uas experieucias do
Gama, entre as quaes sobresahia a de se afastar elle o
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mais possivel das costas de Guiné afim de evitar as
calmarias d'aquellas regiões.

Obedecendo, pois, a estas recommendações, e vele
jando para o O., cahiu Cabral na corrente oceanica,
chamada hoje brazileira, que o levou um pouco mais
para o S., á mesma costa que Pinzon e Lepe acaba
vam de visitar.

Na semana da Paschoa avistou um paiz desconhcci-
. do, indicado por um monte redondo, que se erguia dc

uma serra coberta de matos. Ao monte deu o almiran
te o nome de Paschoal em allusão a epocha da desco
berta, e ao paiz o de Terra da Vera Cruz.

Aterrando-se, avistou homens, com os quaes debalde
procuraram entender-se os que em bote mandou á ter
ra voltou para o N. e, a umas dez milhas do Monte Pas
choal, achou uma enseada que ofl'erecia segura ancora
gem a sua armada, onde fundeou e deu o nome de
Porto Segnro.

Neste pauto conserVO'l-se a frota oito dias. Cabral
entabolou relações com os indigenas, levantou uma
grande cruz de madeira com as armas e divisas porlu
guezas, mandou dizer uma missa solemoc, toman.:!.o
posse da nova terra para a corôa portugueza, e partiu
em seguida para a rndia, deixando em terra dous de
gradados para aprenderem a !iogua do paiz e mais
tarde servirem de interpretes.

Antes, porém, de partir, despachou para Lisboa a
Gaspar de Lemos com a noticia do grande aconteci
mento, escripta por Ped~o Vaz Caminha, secretario da
expedição, e é provavel que, na sua torna viagem, se
guisse Lemos a costa até o cabo de S. Roque, e assim
verificasse a continuidade das descobertas feitas por
Pinzon e Lepe de um lado, e por Cabl'al do outro.

O prazer produzido na Europa pela noticia desta des
coberta levou o rei D. Manuel a aprestar uma segunda
armacla para pl'oseguil' nos novos descobrimentos. A
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10 de :\1aio do seguinte anno partiu do Tejo, composta
de Ires navios, com mandada não se sabe bem por
quem mas levando comsigo, como o homem de mais
conhecimentos, o coslfiographo llürenLino Amerigo
Ver.pucci, qut', de ~1Jio de 1499 a Julho de 150 I. linha
acompanhado a Alonso de Hojeda, sob o pavilhão hes·
panhol, n'uma expedição ás costas da Gu ana e Columbia
e que agora se achava a serviço da corôa portugueza.

Na altura do Cabo", erde encontrou esta frota a de
Pedro Alvares Cabral, que vollava da India, e seguindo
sua viagem, tocou no eabo de S. Roque a 16 de.Agosto,
dia d'este santo, C' proseguindo pela costa abaixo, foi
descobrindo os segnintes pontos, aos quaes foi dando
nomes conforme os dial> em que os ia descobrindo:

Cabo de S. Agostinho (28 de Agosto), rio de S. Mi·
guel (29 de Setembro), S. Jeronymo (30 de Setembro),
rio de S. Francisco (4 de Outubro), b3hb de Todos os
Santos (1° de Novembro), rio d(" Santa Luzia (13 de De
zembro), S. Thomé (21 de Dezembro), Rio de Janeiro
(1" de Janeiro de 1502), Angra dos Reis (6 de Janeiro),
ilha de S. SelJasLião (20 de Janeiro), e S. Vicente (22 ele
Janeiro).

Na alLura da actual republica do Uruguay, abandonou
Vespucci a costa americana a 13 de Fevereiro, e depoi~

de longa e tormentosa viagem de regresso, entrou no
Tejo a 7 de Setembro de 1502.

No seguinte anno ainda acompanhou uma segunda
expedição, portugueza, sob o commando de Gonçalo
Coelho, que parliu a 10 ~e ~1aio de 1513 p:lra dt'scohrir
um caminho occidental para Malaca ou as ~Iollh·as.

Nesta seguuda viagem descobriu urna ilha que se snp·
põe ser a de S. Matheus, ou a de Fernando de Noronha,
perdendo-se o navio capitaneaj entrou oa bahia de Todos
os Santos, onde se demorou dous mezes, e delJalde es
perou pelos outros navios desgarrados dd expedição;
costeou em seruida a IClTa alé o 18", no ac~ual Porto Se-

71



guro, como dizem uns, ou na holiierna cidade de ca
ravellas, como querem outrus, por ser o ponto que se
acha na sobrediLa latitude, e alli construiu uma feito·
ria, fortificada com doze peças de artilharia, que assim
foi o primeiro ponto de estabelecimento portuguez no
Brazil, deixando vinte e quatro pessoas de tripulação
providas sulficientemente de armas e viveres para seis
mezes, as quaes, pela bonliade lias índios, chegaTam a
penetrar até quarenta leguas no interior, e, depois de
carregar seus navios com páo·brazil, pal'tiu para o Tejo,
onde, depois de uma viagem de setenta e sete dias, che
bOU a "28 de Junho de 1504, sendo recebido com gran
de jubilo por já alli ser considerado perdido.

Querem alguns que a bahia de Todos os Santos foi
descoberta nesla segunda viagem de 1503, e não na de
1501, mas esta opinião desapparece diante do facto de
vir indicada no regimento, dado a Gonçalo Coelho em
1503, a recommendação de procurar a bahia de Tolios
os Santos, que devia servir de ponto de reunião das
náos, caso houvesse extravio, conforme diz o proprio
Vespucci em sua carta a Soderini.

Se, pois, a Diogo de Lepe se deve o primeiro conhe
cimento da fórma pyramidal da America do Sul, aVes
pucci se deve o não menos importante de ser este paiz
um coutinente, e não uma ou mais ilhas, e de estar em
ligação conlinental com a<; descobertas já feitas na
Guyana e na Columbia.

D'ahi em diante pouco mais fizeram os portuguezes
em beneficio de suas descobertas na costa brazileira.
Toda a attenção do governo estava prendida na India,
para onde se dirigiam as frotas. Algumas dellas tocavam
na nova feitoria de Santa Cruz, como a commandada
por All'onso de Albuquerque.

Quem mais se interessava pelo paiz recentemente des
coberto era a especulação commercial, com particula
ridade dos francezes com seus navios de I10nfleur e

I



565

Dieppe, tendo nós noticia mais positiva de uma expe
dição feita em 1503 por Binot Palmier de Gonneville,
que entrou o Paraguassú, depois de ter estado no rio
de S. Fran<?isco do Sul, no hodierno Esta.lo de Santa
Catharina, e em outros pontos da costa bahiana.

Estas expedições trouxeram a grande vantagem de cha·
mar a atlenção de Portugal sobre o que se estava dando
nas costas de sua possessão sul americana fazendo com
que D. Manuel, e após seu successor, depois de ter de
balde na côrte de Paris reclamado contra a violação dc
seus direitos, tomasse a resolução de armar uma frota
para estacionar nas costas do Brazil e cruzar contra os
francezes.

De seu commando foi encarregado Christovão Jaques,
que no fim do anno de 1526 apresentou-se com seis na
vios em Pernambuco, onde fundou, no lagar denomi·
nadq Igaraçú, pelos indigenas, uma feitoria para servir
lhe de principal ponto de operações.

Jaques em seguida põz-se a cruzar pela costa abaixo
até a foz do Prata, e na sua volta esbarrou, na altura da
bahia de Todos os Santos, com tres navios da Breta
nha, com os quaes lucLou um dia inteiro, rendendo-se
lhe finalmente' os francezes em numero de trezenLoc;,
que foram levados e aprisionados a feitoria de Per
nambuco.

A Jaques seguiu-se no com mando da feitoria um An
Lonio Ribeiro, de cUJa acLi\'idade nada se sabe, e pouco
depois d' . i d sappareccu a froLa. Os francezes no se
guinLe!> anuas Lornaram a se apossar da feitoria, ficando
assim a cosLa novamenLe a descripção de todo mundo.

Foi, porém, duranLe este tempo de completo abando
no da cosLa brazileira, antes da resolução tomada por
D. João de mandar ChrisLovão Jaques fiscalisal a, que
na bahia de Todos os SanLos appareceu um portuguez,
o qual mais tarde foi de grande vanLa~em a colonisação
quando cUa seriamenLe Leve principio, em volia do
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qual com o correr dos tempos se desenvol vcu uma le
gcndaria atmosphera.

Este portuguez foi Dio·go Alvares, que, não se sabe de
que navio, naufragou nas costas da Bahia muito perto
do ponto cm que está hoje a cidade nos annos de 1509

ou 1510.

Conseguindo escapar a morte ameaçada pelos indige_
nas anlhropophagos (a legenda diz que em consequencia
do enorme pavor que elle infundiu nos indios por um
tiro de mosquete, que dera n'urna ave, que logo cabi:.l
morta), e tendo adquirido grande influencia sobre as
tribus de toda a vizinhança viveu longos annos entre
os indios da llahia, amancebado com diversas caboclas
com as quaes fez numerosa familia, distinguindo-se d'en
tre ellas urna, com quem mais tarde casou·se, de nl)me
Paraguassú.

Deixando de parte este assumpto, sabemos que voltan·
do Christovào Jalpes a Portugal, propoz ao governo,
ad·instar do que se linha feito na colonisação de Madeira,
que se distribuissem as terras tio continente brazileiro
entre donatarios heredilarios, que as colonisariam a sua
custa.

Esta proposta foi muito approvada por Diogo rle Gou·
veia, homem eminente d aquelles temj)os, mas aintla a
corôa hesitava sobre o que devia resolver, até qu e u t1l 1

carta de 2 de Agosto de 153J, vinda de Sevilha, e.TI lIue
se noticiou o regresso de Sebastião Cabot desco~)rid()r

do Paraná e Paragu'lj' e do rio da Prata, electrisan lo
o espirito dos portuguezes o~ levou a resoluç.lo de prc
cederem aos hespanhoes na pO'ise dessas riyucz:1S. Em
breve e<;ta\"a prompta no Tej I 11m ln Iva armah lk cinco
navios com quatrocenlos tripulantes. Para scu almirante
foi nomeado em 20 de Novembro de 1530, Martim Afron~o

de Souza, a quem furam concetlitlas extraordinJI i.lS at·
tribuições, como a de proj)or as tlivisõcs de tcrritorios,
de preencher todos os cargos, jllri~dicção plen3. cidl



crimiljal, até o direito de vida c morte excepto aos fidal
gos. Alem disto, foi encarregado de distribuir terras a
todos quantos as desejassem, sendo, porém, estas ses
marias feudos pessoaes ad uilam, sem passarem de paes
a filhos.

! os ulLimos dias de Janeiro de 1531 passou a armada
o cabo de Santo Agostinho c ancor(\u na feitoria de Per
namlJuco, onde esbarrou com tres navios francezes, que
foram lugo aprisionados. Martim AlIonso dividiu então
sua armada, remetlendo para Portugal um navio com os
pI isioneiros. e enviando dous, sob o eommando de Diogo
Leite, a invesligar as costas do I . e collocar padrões nos
pontos mais adequados o que Leite executou até a en
seada do Gurup)', seguindo então para Lisboa.

Com o resto da frota seguiu Martim A.fTonso para o S.,
entrando logo na bahia de Todos os Santos onde fOI re·
cebido por Diogo Ah ares e toda a sua numerosa fami
lia. Fazia então viule e dois annos que Diogo se acha
va na Bal1ia, na aldeia que fundara no logar,hoje conhe
cido por Victoria e Graça, e onde, pela victoria alcan
çada sobre os caboclos, tinha construido Ullla egreja
com o'nome de Nossa Senhora da Victoria, em que en
t:1o leve lagar o casamenlo de suas filhas celebrado por
uns frauciscanos que na armada tinham vindo. Por esta
occasião presenceou o almirante uma batalha naval en·
lrc os indios dos contornos que durou quasi todo um
dia entre sessenta canoas de ambas as partes.

Anles de partir, deixou Martim AU'OllSO alguns colouos
caIU sem ;ntes de lodas as especies, afim de experimen
tarem para qual cultura mais o terreno se prestava.

Na volta Pedro Lopes deixou alli mais lres homens,
que fugiram de bordo, senrlo um del1es talve<!. Aflonso
Rodrigues de Obidos, depois genro de Diogo.

A estes primeiros europeus ::tjuntaram se quatro annos
mais tarde, no novo nucleo 11lhiauo, em Agosto de
1535, alguns naufrat10s da náo hespanhola São Pedro
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que com outra tinha sahido naquelle anno de S. Lucar,
ao mando de Simão de Alcaçova para o Mar Pacifico,
e que, retrocedendo de certa paragem do estreito de
Magalhães para Porto de Lobos, foi encalhada pela
tripulação amotinada na ilha de Boipeba, algumas leguas
ao sul da bahia de Todos os Santos. Nesta occasião
João de Mori, commandante da dita náo, diz que esses
colonos eram em numero de nove.

Finalmente, a 30 de Abril seguiu Souza para o suL.
D. João III afinal deliberou pôr em execução a pro·

posta feita em 1527 por Christovão Jaques e Diogo de
Gouveia, distribuindo o continente brazileiro entre
donatarios hereditarios que colonisariam a sua conta o
territorio que lhes fosse dado, prestando por elle preito
e homenagem á eorôa de Portugal.

Doze foram a principio estes donatarios, dentre os
quaes interessam-nos 1°) Francisco Pereira ConLinho,
omcial que muito se linha distinguido nas guerras das
Indias e que obteve o lerritorio enlre o rio de S. Fran
cisco e a ponta da barra da bahia de Todos os San los, cha
mada a capitania da Bahia (5 de Abril de 1534); 2°) Jorge
de Figueiredo Correia, secrelario de eslado da fazenda, a
quem coube a capitania dos llheos, que ia do rio Jagua
ripe, na ponla fronteira á da bahia de Todos os Sanlos
ale o rio hoje conhecido pelo de Jequitinhonha (1 de
Abril de 1535); e 3°) Pedro do Can;po Tourinho, rico
lavrador porluguez, a qup.m foi dado um territorio de
cincoenla leguas de costa do rio JequiLinhonha para o
sul (27 de Maio de 1531,).

A estes dooalarios foram dadas cartas de doações e
foraes, onde se esLipulavam os direitos da corôa e os
seus.

Feitos os documenlos de doação prillcipiaram os
dona la rios a apromplar-se para o seu estabelecimento.

Pedro do Campo Tourinho, donatario de Parlo
Seguro, aportou no antigo porto de Cabral e fun-
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dou na sua immediata visinhança a capital de sua
capitania, distribuindo as terras ao redor entre os
que o haviam acompanhado. Dotado de boas quali
dades de governo, soube tomar bôas medidas para
ter em respeito os indios do districlo (os quaes,
embora os recebessem alfavelmente, não deixavam de
fazer ataques traiçoeiros), e a ordem no interior da
colonia, de sorte que esta poude vagarosamente ir se
desenvolvendo; sua principal industria era a pescaria,
cujos productos eram até exportados para Portugal.
Exportava tambem o páo brazil e na cultura do assucar
produziu pouco. Em 1550 morreu Pedro do Campo,
a quem succedeu seu filho Fernão e a este sua irmã
Leonor, viuva de Gregorio da Pesqueira, a quem,
por Carl. Reg. de 30 de Maio de 1556, foi confirmada
a successão. Mas duis mezes depois outra carta regia
veiu dar-lhe licença para a venda da capitania a
D. João de Lancastro, duque de Aveiro, que deter·
minou-a como herança a seu segundo filho pelo paga·
mento á vista de seiscentos mil réis e uma renda anuual
de doze e meio mil réis e dois moias de trigo. Tão
pouco valia nesse tempo uma capitania no Brazil!

O donatario de Ilhéos, Jorge de Figueiredo Correia,
não podendo (bixar seu importante cargo na côrte,
enviou para fu;:)dar sua capitania a um hespanhol
de nome Francisco Romero, que a principio funriou na
ilha Tinharé o primeiro estabelecimento.

Pouco depois, porém, abandonou este ponto e foi
fundar a nova capital mais para o sul, n'uma pequena
bahia cercada de quatro ilhéos, dos quaes tirou eUa o
nome e toda a capitania

O terreno era muito ferlil e bem regado e com os
grandes capitaes trazidos de Lisboa, conseguiu -se em
breve obter grande producção de assucar.

Mas não era Romero o homem proprio para o cargo
de que se achava investido. Envelhecido nos costumes



militares, queria que tudo corresse debaixo de disci·
plina soldadesca, não levando cm conta nem os privi
legias dos vassallos, nem as leis, o que levou-os a se
sublevarem, prenderem-no e remelterem-no para Lisboa.

Por infelicidade o donatario caprich:>samenle reen
viou-o á capitania, renovando e entretendo assim con
stantes sublevações, de que se aproveitaram os selvagens
para fazer assaltos na colonia, os quaes, embora repel
lidos, repetindo-se cada vez mais forles, deram em
breve cabo do bem estar da capilania, que ficou redu
zida á sua simples capital. Morrendo em 1551 Jeronymo
de Figueiredo, succedeu seu filho Jeronymo de Alarcão,
que pouco depois, e com regia licença, vendeu a capi
tania a Lucas Geraldes.

O donatario da capilania da Balua, Francisco Pereira
Coutinho, foi um omeial valente e distincto, porém já
velho. Pelos annos de 1535 ou 36 apresentou-se na bahic.
de Todos os Santos e de5embarcou na aldeia de Diogo
Alvares, que o recebeu com amisade, facilitando,
assim como os outros europeus com quem vivia, de
que já fallamos, o estabelecimento, servindo-lhe de
interpretes e medianeiros.

Se tal circumstancia era favoravel aos trabalhos de
Coutinho, não deixava de ter seus lados máos. Para
aquella gente, trazida pelo donatario, foram as relações
com estes semibarbarisados patricios de inl111encia
desmoralisadora. Emquanto que aquelles viviam em
indolencia selvagem, tinham os recemchegados que
supportar todos os pesados trabalhos do primeiro esta
belecimento. E' clllro que afiual fugiam do trabalho e
iam procurar nos matos uma vida de completa liberdade.

De seu lado o dunatario, a principio, fiava-se muilo
nas amistosas relações que existiam entre brancos e ca
bôclos, e, em vez de ter seus colouo s reunidos e for
temente disciplinados em sua capital, fai dispersando·os
com doações de seslllarias pelo reconca vo, como sue



cerleu com um João VeLloso, a quem deu as terras de
Pirajá, onde este colono começou a construir um enge·
nho, isolando-os assim de seu immediato e constante
contacto e vigilancia, enfraquecendo por e~ta fórma a
colonia.

Libertados dest'arte de seu governador, furam-se os
colonos entregando á violencia contra os inuigenas, até
que estes, irritados, determinaram tirar vingança a prin
cipio por meio de ataques hostis, mas depois, por meio
u'uma grande e form~l aggressão sobre a capital, que
os rcchaçou.

Convicto agora Coutinho do erro que tinha commct·
tid l, chamou á capital os· colonos espalhados fóra de!la.
Alguns obedeceram recolhendo-se a ellaj mas outros
não attenderam ao chamado e soffreram por isso em
suas fazendas o castigo de sua desobediencia.

Apezar de tudo, conseguiu Coutinho ajuntar nova
mente força sufficiente para, se tivesse pensado bem,
ousar urna campanha aggressiva contra os indigen~s.

Contentou-se porém, em pôr-se na defensiva, deixando
se cercar cada vez mais no apertado cabo em que eslava
situada sua capital, onde havia falta de vivere" e de
agua.

Este estado de irresolução e passividade trouxe o de~

contentamento e a rlesorganisação das tropas. Uns fugi
ram para as capitanias visinhas, outros traiçoeiralllenle
pasc:aram-se para os cabôclos.

Estavam assim as cousas quando appareceu na Bahia
uma embarcação, trazendo um padre, que mezes anles
tinha fugido da colonia, e que agora trazia, e apresen
tava, uma falsa carta régia, em que se ordenava a prisão
do donatario.

Quer em bua, quer em má fé, obedeceram as autO! i
dades, prenderam-n'o, e, livres assim de toda e qual
quer disciplina, viu-se a colonia dissolvida. Cada qual
foi para onde (juiz, a mór parte para Ilhéos.
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Isolado o donatario, recolheu-se a Porto-Seguro, onde
se conservou um anno.

Sentindo, porém, os que tinham ficado com Diogo
Alvares e combatido com os cabôclos a faHa que agora
lhes faziam os patricios'no commercio que com elles en
tretinham quando ainda estavam na colonia, mandaram
pcdir a Coulinho que voltasse, garantindo-lhe por si e
pelos companheiros indígenas a mais firme amiwde.

Bcm a contra gosto cedeu Coutinho, e partiu para a
Bahi::l, mas ao entrar a grandc enseada, naufragou nas
co!>tas da ilha de llaparica, onde com todos quantos o
acompanhavam, cahiu nas mãos dos Tupinambás, que
a quasi todos mataram e successivamente devoraram.

Assim, pois, acabou no anno de 1545 esta empreza de
civilisação.

Com mais este desastre, resolveu, finalmente, D. João
III seguir os conselhos que lhe davam Luiz oe Goes e
Duarte Coelho, donatario de Pcrnambuco, a tomar li

seria a colonisação do Brazil. Delermi nau que a coroa
mesma participasse da colonisação, fundando no Brazil
ULDa capitania régia, que fosse bastante forte para coa d
juvar e amparar as outras.

Para fundai-a, pois, escolheu o rei a capitania de Cou
tinho, por estar no cenlro geographico da America
Portu·gueza.

Por uma renoa annual de quatrocentos mil réis, com
prou-a aos herdeiros do malfadado donatario, c pela
carta dc 7 de Janeiro de 1519 ordenoll que na bahia de
Todos os Santos se construi'>se uma forlaleza e uma
grande cidade para ser a c.lpilal oa nova capitania
régia e séde do poder colonial centJ"al com jurisdicção
sobre todo o Brazil

Este poder foi constituido por tres grandes funccio
narios regias: um governador geral encarregado d:l.
administração, um ouvidor geral incumhido da justiça



e um provedor-mór da fazenda dirigindo as finanças.
Sob este triu'uvirato achava-se um capitão-mór da costa.

No decurso do inverno de 1548 a 1549 começaram os
prepara ti vos para a installação desta grande empreza.
Daquelle primeiro cargo foi incumbido Thomé de Sousa,
bastardo d'uma das mais nobres casas portuguezas, ex
perimentado já na India como general e administrador.
00 segundo foi investido o Dr. Pedro Borges, mais tarde
conhecido como severissimC' juiz; e do terceiro Anta·
nio Cardoso de Barros, infeliz donatario do Maranhão.
O cargo de capitão-mór da costa coube a Pedro de
Góes, outro donatario mal aventurado

Prompta a esquadra, partiu no lo de Fevereiro de
1549 de Lisboa, conduzindo seiscentos soldados, qua
trocentos deportados e alguns jesuítas com o padre
Manuel da Nobrega a frente.

A 29 de Março fundeava a armada na bahia de Todos
os Santos, sendo recebida por UGS quarenta portugue
zes, quantos então viviam na villa velha de Coutinho,
distinguindo-se entre elles o capitão Gramatão Telles,
que por ordem de el-rei tinha vindo no anno antece
dente com duas caravellas. Diogo Alvares que desde
1509 aqui se achava e que só veiu a morrer a 5 de Ou
tubro de 1557, estava então já bastante edoso.

Sob sua direcção dirigiu-se o sequito dos recem-che
gadós para a velha aldeia, d'entre cujas rui nas surgia
ainda a deteriorada egrejinha por elle edificada ou por
Coutinho, e que, pela victoria que obteve sobre os iu
dios, tinha, como ainda hoje, o nome de Nossa Senhora
da Victoria, onde se disse a primeira missa em acção
de graças.

Logo cm seguida tratou Thomé de Sousa dos funda
mentos da cidade. Não lhe agradando o local da aldeia
para essa fundação, parlicularmeute por ser o mar alli
revolto e pouco se prestar para porto, mandou proceder
a in"estigaçõcs nos terrenos mais para o interior da



bahiu, e achou convenicntc lIUl pon'o mcia legua mais
para dentro. Depois de long:l rellexão e indecisão, resol
veu-sc por estc ultimo ponto, princip:llmcnle por tcr
bastantes funles, o que falla "a em ltapagi pc, para onde
a principio pendeu o animo do governador, e assim
tratoo de lc\'ar a eITeito sua resolução, fazendo-se logo
uma cerca de púo a pique para resguardar os traba
lhadores e soldados das aggressões dos sei vagens, e em
seguida denlro d'ella umas casas de taipa e cobertas de
palha, onde se ag1Salharam os mancebos e soldados que
tinham vindo na armada. A edificação adiantava-se rapi
damente pelo auxilio dos indios das visinhanças; em
hrcve desappareceram as palhoças elevando-se em scu
lagar moradas duradoras. Fez-se uma praça e lias visi
nhanças d'ella foi-sc construindo a Sé, o collegio dos
padres da companhia e outras egrejas. N'ella mesma
foram levantadas grandes casas para moradas dos gover
n... dores, cadeia e casa da camara, onde a 1° dc NovelU
IJro Thomé de Sousa, por occasião da solemne instal
lação da nova cidade, prestou o juramento de scu cargo,
a alfandega, casa das conl'ls, fazenda, annazens c oulrus
officillas concernentes ao regio serviço.

Ao rcdor d'estas casas foi conslruido um muro de
taipa grossa, com seis torrcs-baluarlcs, duas ao longo
do mar e quatro da banda de terra, e em cada l:1loa
d'ellas foi assentada forte artilharia trazida da Europa
para esse fim, ficando assim bem edificada c com segu
rança sufficienle contra o gentio.

Feito isto, mandou 'fhomé d~ Sousa abrir urna estrada
larga e segura entre a nova cidade e a Villa Velha e pas
sou a distribuir os tcrrenos visinhos em sesmarias enlre
os que o tinham acompanhado; mandou um navio ás
ilhas do Cabo Verde buscar animacs domesticas, e, não
faltando braços que todos os :1nnos se iam augmentando
foi a agricultura, a lJroducção do assucar, rapidamcnte
progredindo.



Graças a benefica intervenção de Diogo Alvares, esta
ucleceu-se logo entre os recem-chegados e os indigenas
e portuguezes barbarisados um vivo commercio de
troca. Apezar de tudo não faltaram. a principio fur
tos, seguidos depois de ameaças e patentes hostili
dadcs, e afinal uma força de indios apoderou-se de qua
tro colouos, que se tinham afastado de mais da cidade,
assassinou-os e devorou-os.

Este acontecimento produzin profunda sensação, e
Thol1lé de Sousa, conseguindo agarrar os dous princi
paes culpaJos, mandon amarraI-os ú vista de muitos
caboclos na bocca d'uma peça carregada, e disparal-a.

Com cste simplcs mcio de correcção, conseguiu o
governador infundir respeito e terror ás tribus da visi
I1hança.

Da catechese incnmbiram·se desde logo os jesuítas
vindos com o g,)vcrnador geral. Depois de eaforçado
trabalho conseguiram f,llldar uma missão perto da
cidadc, com o nome dc S. Paulo, que /icou sob a dire
cção dc um dos padres, tendo a seu lado um cabo indio
com o nome de meirinho. BI-eVemel1te augmentou ·se o
numcro d'cllas ao redor da cidade.

Alêm d'cste grande trabalho de catechese, coubc-lhes
o :liio menor da moralisação da sociedade colonial, que se
achava profundamente decahida pelo mão exemplo dado
pelos semibarbarisados patricios do primeiro esta!Jr\c
cimento.

Muitos recem·chegados, seduzidos por este pernicioso
exemplo que acharam, e ã vista da grande escassez de
mulheres, viviam em mancebia com muitas caboclas
segundo o costume da terra, ou com as quc escolhiam
d'cntre as que captÍ\7 avam. Até os padres segniam cste
syslcl11a, oe fórma que, jú em llma carta de 9 de Agosto
de 15·19, cscrevia Nobrcga ao rei, que os leigos seguiam
o pessimo exemplo do clero, os gentios o dos christãosj
que o interior estava cheio de fllbos de christãos, peque



nos e grandes, homens e mulheres, vivendo e multipli
cando-se segundo o costume gentilico; que por toda
parte via-se o adio e a lucta, e que os negocios da egreja
estavam mal dirigidos, e assim os da justiça.

A' vista d'isto, reunidos os jesuitas com o governador,
conseguiu-se fazer com que se celebrassem casamentos,
escolhendo muitos colonos escravas indigenas, que liber
tavam e esposavam, e outros casavam-se com as poucas
mulheres europeas yindas na expedição.

Por isto, na já cit3da carla, dizia Nobrega, que se man
dassem orphãs, ou mesmo mulheres perdidas, que todas
Çlçhariam maridos apor ser a terra grande c grossan.

~'este entretanto, cuidou-se de obter a creaç:.io d'um
bispado, já para sanar esses males e já particularmente
para disciplinar e ter o clero em boa ordem, e, a instan
cia do rei, foi creado o bispado e nomeado para a nova
mitra o vigario geral de Gôa, Pedro Fernandes Sardinha.
que na aute-vespera de S. João de 1552 apartava na
cidade do Salvador.

Pouco depois da chegada do ouvidor geral c do
provedor-mór da fazenda, partiram elles a uma visita
nas capitanias do S., onde aquelle administrou justiça c
este arregimentou a arrecadação das finanças, voltando
ambos em Outubro de 1549.

Tres annos depois, pelos fins de 1552, o proprio gover
nador geral, acompanhado do capitão mór da costa, em
prehelldeu outra viagem, em que procurou orgauisar
tudo, e, de volta a Ballia, despachou Pedro Góes para Lis
bôa, Dem só para levar a conta, que dava ao governo, de
tudo quanto tinha feito, como encarregado de propôr
certas reformas, que se tornavam neccssarias, como a
creação de um alcaide-mór, para fazer suas vezes quan
do se tivesse de ausentar da capital, o que foi satisfeito
com a nomeação, feita a 2 ele Maio de 1554:, de Diogo
Muniz BarreLLo. e lambem a maior concentração do
governo colonial, pelo lllenos por emquanto, no que



lambem foi attendido, ficando depois da morte de An
tonio Cardoso de Oárros, em 1555, as attribuições do
provedor-mór accullluladas ás do ouvidor geral.

Finalmenle, depois de repetidos pedidos, concedeu
lhe o rei sua demissão, e em Julho de 1553 embar
cou-se Thomé de Souza para Portugal, entregando o
governo ao se;·.undo governador geral D. Duarte da Costa.

D. Duarte da Costa
(1553-1557)

O que teve o primeiro governo de bom, teve este de
desvanlajoso para a nova cidade e colonia.

Com D. Duarte veiu seu filho D. Alvaro, joven e va
lente soldado, mais de mãos costumes moraes, o que
foi para a colonia de grande prejuizo.

Foi ao bispo a quem primeiro oflendeu o proceder
deste joven. Comquanto n'uma sua carta jú de 12 de
Julho de 1852 ao rei tivesse este prelado escrillto que
n'um paiz novo e no principio se devia desculpar mais
do que punir, comludo já pouco depois desta carta de
liberou n'um sermão censurar publicamenle o proce
der de D. Alvaro, que, profundamenle o(fendido, jurou
vingar-se de tal ultraje. Estava, pois, na pequena socie·
dade declarada a discordia, que ainda mais aguçada
ficou, por se declarar o governador ao lado de seu
filho, não castigando suas violencias e perturbações da
ordem.

Diz-se tambem que D. Duarle abusava de sua força,
mandando por seus agentes vender sesmarias, empre·
gos publicos, licenças para resgate de indios, etc., etc.
Facto é que a população da cidade do Salvador divi
diu-se em dous partidos; n'um estava o bispo e grande
parle dos mais respeitados colonos, como o provedor
mór da fazenda, o segundo capitão·mór da costa, o
physÍco-múr da colonia e o senaojo da camara; n'ou
lro o governador, seu filho e oulros. D'ahi em diante
vivia-se em constanle lucta, a qual se foi augmentando



por tal forma, que finalmente deliberou o bispo partir
para Lisbôa. Com elle seguiram o deão e dous conegos
de seu cabido, o provedor-.nór e don';\tario Antonio
Card.Jso de Barros, c grande numero de outros descon
tenLes, Ludo em numero d'um:ls cem pessoas; mas, che
gados ú flJZ do rio Coruripe, no hodieroo EstarIo de
Alagüas, deu o navio á costa, salvando·se apenas do
naufragio, para ao aportarem, cahir no poder dos an
thropophogos Cahetés. Desta horrorosa carnificina sal
varam-se apenas um portuguez com dous escravos in·
dios, que levaram a triste nova a l3ahia em 15-);).

A discordia alimentada durante esLe g )verno enfra
queceu a colonia, o que deu logo animo aos indios das
vizinhanças para aLacarem os colonos. Comquanto
D. Alvaro conseguisse em difTerentes aggressões obrigar
os alevantados, em Maio de 1555, Ú submissão, reLi
rando-se para o centro os que puderam salvar·!:e de
sua espada, comtudo faltou ao governo central da
13ahia a necessaria força para acudir e salvaguardar os
interesses dos culonos das outras capitanias, que esLa
vam sendo mais ou menos seriamenLe sacrificaàos, par
ticularmente no Rio de Janeiro, onde acabavam de esta
belecer-se os francezes sob o commando de Villegaignon.

Foi no meio destes desastres e confusões que o go
verno de Lisbôa chamou á côrLe D. DuarLe el:1 CoslJ e
subsLituiu·o por Mem de S{l.

Mem de Sá
(1557 -1572)

Com este governo raiou para a culonia portugu eza
melhores tempos. Principiou este probo, aclivo e intel·
ligente governador sua administração pondo fim ás
discordias entre o poder ecclesiaslico e o civil. Preso
tau atlenção ás fontes naturaes do paiz, mandando
proseguir nas pesq uizas de metaes e pedras preciosas,
principiadas por Thomé de Souza.

Atacou, destroçou e subjugou o resto das tribus Lupi-



nambás que habitavam os reconcavos da Bahiaj correu
em soccorro das capitanias de Ilhéos, Porto Seguro e
Espirito Santo que pelos indios estavam ameaçadas de
completa ruina, assim como prestou soccorros as de
Santo Amaro e S. Vicente contra os ataques de Cunham·
bebe.

Mas o maior de todos os feitos n'este particular foi
a sua ida ao Rio de Janeiro em 1560, levando comsigo
o padre Nobrega, para livrar aquelle districto do jugo
dos francezes, o que bril11'1l1temente conseguiu, lan
çando seu sobrinho Estacio de Sá os alicerces da cidade
de S. Sebastião.

Esta viagem trouxe-llie a convicção, que manifesto II

a côrte, da necessidade politica que havia de se crear
no S. urna nova capitania, com uma cidade como a do
Salvador, a qua~ a toda hora pudesse correr em soc
corro ás outras suns vizinhas do S. A principio teve em
vista o porto do Espirito Santo, mas decidiu se logo
pelo do Rio de Janeiro, quando observou essa grande
bahia. Com muitos esforços e tenacidade foi que entre
tanto conseguiu isso Mem ele SÚ.

O que de mais notavel se deu sob seu longo go
verno, foi o principio que nelle teve a grande questão
da posição que deviam ter os indigenas na nova com
munhão christã europea. Dous partidos nella se apre·
senlaram, primeiro os colonos e segundo os jesuítas.
Aquclles desde o principio tinham por todas as formas
escravisado grande numero de caboclos pela necessidade
de braços para sllas lavouras, e p1'Ocuravam sempre
augmentar-lhes o numero.

Os jesuitas os convertiam ao christianismo, reu
nindo·os nas missões e obrigavando-os aos trabalhos
da agricultura. Alem disto, abriram lucIa com os co
lonos em prol da liberdade e' contra a escravisação
dos indios. Repetidas cartas regias ajudavam·os n'esta
cmpreza, recommendando muito aos colonos a absten-
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ção do roubo e das violencias contra os indígenas e a
coadjuvarem aos pa:lres no seu duro ministerio, elc.

Depois de forte lucia foi levalla a questão á Mesa de
Consciencia, que resolveu que os colonos só podiam
conservar na escravidão Ires classes de indios: primei
ro, os que fossem aprisionados em guerra jusla, segun
do, os que fossem vendidos por seus paes e terceiro, os
que se vendessem a si mesmos.

1st peiorou o estado de cousas. Continuou-se a f<l'
zer pri ioneiros em guerra aind<l qne não justa; não se
averiguava saber se o vendedor de nm indio era ver
dadeiramente pae ou não do vendido, e por meio de
violencia, aslucia ou velhacaria realisavam se as ven
das pessoaes.

De seu lado obtiveram os jesuítas do rei D. Sebastião
a nomeação d'uma commissão composla do governa
dor geral, do bispo, do ouvidor geral e de alguns je
suitas, a qual nomeava um curador dos indios para de
cidir estas queslões.

Esta medida, porém, não satisfez. D. Sebastião viu
se obrigado, ouvindo a Mesa de Consciencia, a prohi
bir, por Carl. de 20 de Março de 1570, toda fórma <le
escravidão indiana, considerando somente valida a
feita n'uma guerra jusla, como tal declarada pela corôa
e executada pelo governador geral, particularmente as
feitas contra aquellas lribus, que, para satisfazerem
seus brulaes iustinclos, como os Bolocudos, Aymorés
de I1héos e Porto-Seguro, atacavam constantemente os
estabelecimentos porluguezes.

A consequencia immediata dessas aliás lDUitO philan
thropica~ disposições regias foi o augmento da inlro
ducção de negros, a que se viam forçados os colonos,
o qne procurou a corôa allenuar, facilitando mais a
escravidão in:ligena por leis de 1573 e 1574.

Com o clero estava Mem de Sá lDUitO de accordo, pro
tegendo-o e dando aos jesuítas muila terra e augmen-
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tando-Ihes as rendas dos recursos coloniaes. Comtudo
como prestava grande aUençâo a agricultura, ao com
mercio e a navegação, continuaram os colonos a res
peitai-o e estimaI-o.

Desgostoso com o ponco reconhecimento que por
seus trabalhos e cuidados achava no governo, pediu
sua demissão repetidas vezes. Concedeu-se-Ih'a final
mente em 1569, nomeando-se a Luiz de Vasconcellos
para succeder-lhe. Mas a frota que trouxe nem só este
novo governador, como o novo provincial dos jesuitas,
Ignacio de Azevedo, que vinba render ao velho Nobre
ga, foi presa de grandes tempestades e dos corsarios
fraocezes, de sorte que dos passageiros nunca mais se
soube cousa alguma.

Teve Mem de Sá, pois, que resiguar-se no governo
por mais quatro annos, e quando Oodmente panca fal
tava para entregar II administração a seu successor, foi
sOl-prehcndido pela morte em 1572, se'1do enterrado na
nave mór do collegio dos jesuitas da Bahia.

O governo POl-tuguez tinha nesse entretanto re olvido
crear dous goyernos no Brazil um septentrion::!1 e ou·
tro meridional, ficando o primeiro com sMe na Bahia
c o segundo no Rio de Janeiro.

Para este ultimo, pois, acabava de ser nomeado An
tonio alermo e para o governo da Bahia á Luiz de
Brito e Almeida.

Luiz de Brilo :e Almeida
(1573-1577)

Deste governo pouco ha que registrar-se. Tendo os
francczes fixado suas visita:> a costa do Brazil no Cabo
Frio e no rio Real,§Luiz de Brito determinou ex.pulsal·os
deste ullimo ponlo, o que conseguiu, assim como a
submissão dos indios qne alli habitavam, creaodo uma
aldeia dirigida pelos missiouarios, a qual deu o nome
de Santa Luzi::!.

segunda parte de seu goveruo foi dedicada a con-
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quisia da ParahylJa, e, acabado seu lempo, deliberou
o governo metropolitano voltar para o anligo systelDa
de um só governador geral para lodo o Brazil e no
meon, para succeder a Luiz de Brito, a Lourenço da
Veiga.

Lourenço da Veiga
(1578-1581)

A curLa adminisLração d'este governador, nada Leve de
. noLavel. Foi, porém, durante elIa que leve logar a der·

rota a 4 de AgosLo de 1578 e a morLe de D. Sebastião
CID Alcacerquibir, e a seguinte e definitiva passagem dl\
corôa portugueza para a cabeça de Felippe fi de lIes
panha, a quem a Bahia prestou o juramento de fideli·
dade a 25 de Maio de 1582.

Para o Brazil foi esta mudança desvautajosa pelo fa
cto de trazer-lhe como inimigos, os de Felippe 11, a TIol·
landa e a Inglaterra; pois onde tremulava a bandeira
hespanhola ou portugueza, aUi appareciam os holIan
dezes ou inglezes como conquistadores ou corsarios.

Isto se foi dando aLé depois da morte de Lourenço da
Veiga, que Leve logar na Bahia a 17 de Junho de 158[,
passando o governo, emquanto não vinha novo govc:r
nador da côrLe, para as mãos de um triumviraLo com
posLo do bispo, do ouvidor geral e da· caman1 Dous
ann0S depois foi que veiu o primeiro governador no
meado em Madrid.

Manuel Te/les Barrelto
(1583-1587)

Este faIl6Ceu Lambem na Babia em Março de 1587,
anLes que se acabasse seu tempo, passando o governo
ouLra vez para uma com missão composta do bispo, do
ouvidor geral e do provedor-mór da fazenda Christo
vão de Barros, governo que desLa vez prolongou-se
aL~ o anno de 1591.

No governo de Manuel Telles era a receita da Bahia
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de 30.825 cruzados e a despeza de 30.000. Duranle elle
se deu a conquista da ParahylJa, foram reformadas as
forlalezas, fazendo-se duas na barra, e estabeleceram-se
as ordens de S. Bento, S. Francisco e Carmo.

o governo interino que o succedeu, uma esqua
dra ingleza commandada por Witl:rington entrou na
Bahia com o plano de tomar a cidade, mas graças as
boas meu idas tornadas por Christovão de Barros, ficou
a cidaclc livre desle ataque. Withrington, porém, de
morou-se seis semanas devastando e saqueando os en
genhos do reconcavo.

Foi lambem sob este governo que leve logar a fun
dação da capilania de Sergipe, cuja conquista já linha
sido principiada, como vimos, em 1574 no governo de
Luiz de' Brito, fundando-se a capella de Santa Luzia.

Foi então qua mandou o governo proceder a sujeição
dos iudios, indo pessoalmenle como chefe da expedição
o proprio provedor~mórChristovão de Barros, o qual,
depois de um ala.qne a 23 dc Dezembro de 1589, e de
outro a.t o de Janeiro de 1590, em que ficaram derrota
dos os selvagens, passou o provedor-mór a construir

. um forte e ~lm arraial, a que deu o nome de cidade de
S. Christosão do rio Sergipe, a dar sesmarias aos que
o acompauharam, reUrando-se em seguida para a Bahia,
depois de deixar por capitão da nova capitania a Thomé
da Rocha.

Pouco mais de nolavel houve durante a epoca du
governo inlerino. A côrte em 1588 nomeou novo gover
nadl.r ge~al na pessoa de Francisco Geraldes, donatario
de Ilhéos e que morreu antes de vir ao Brazil. Foi
então nomeado D. Francisco de Sousa.

D. Francisco de Sousa
(1591·-1602)

Quando esle novo governador lomou posse, tinha
a Bahia feito grandes progressos.

ua população Cl'a de 2.000 Qrancos 4.000 negros es-



cravos e 6.000 indios mansos. A producção assucareira
occupava trinla e seis a quarenta engenhos; alem disto
occupavam se seus habitantes com grande resultado na
criação de gado e na pescaria.

Finalmente linha uma parlicular importancia e lucros
materiaes pelo facto de ser o ponlo politico central de
todo o Brazil, residencia das supremas autoridades co
loniaes, como o govcrnador geral, o ouvidor, o prove·
dor, o bispo e o pl'ovincial da companhia de Lisbôa.
Alem disto já desde 1588 falIava-se na creação de uma
relação, que só mais tarde é que se realisou.

Em muito difIerenle estado achavam-se as capilanias
dos Ilhéos e de Porto-Seguro. Ao longo da cosla dcslas
duas infelizes capitanias, particularmente no N., faziam
os indios as maiores devastações nos seus constanles
assaltos. A de I1béos, em pos<;e da familia de Geraldes,
como já dissemos, eslava reduzida a sua capital. a pe·
quena povoação de S. Jorge, com cem habitanles apenas.

Porto-Seg'uro, que, como tambem já dissemos, tinha
sido comprada em 1556 pelo duque de Aveiro, tinha
prosperado um pouco mais, recebido mais alguns im
migranles e creado algumas povoações novas. Os jesui
tas tinham catechisado os indios e os reunido em mis
sões. Mas os Aymorés exteuderam lambem alé alIi os seus
alaques e pouco a pouco arruinaram o seu bem eslar
de fórma que nos ultimas annos do seculo XVI, alem
da capital, só havia uma pequena povoação e algumas
aldeias de indios.

Nesle eslado miseravel Geou a capitania por muito
tempo, de modo que de sua hisloria nada ha a dizer-se
scnão que, quando Alfonso de Lancas11'O casou-se com
D. AUlla de Sandc, dama de honor da rainha, Felip
pe IV, rei de Hespanha c Portugal, elevou a capitania
a um marquezado, a 18 de Abril de 1627, tilulo que alé
hoje usa na Hespanha a casa .ducal de Abranles.

Do governo de D. Francisco de Sousa pouco tcve
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a Bahia que sentir. Durante sua administração teve
logar a conquista e fundação da capitania do Rio-Grande,
e grande parte de seu tempo applicou o governador em
descobertas ele minas, ausentando-se, por isso, varias
vezes da capital do Estado, como quando foi a procura
das de prata, orrerecida:> ao rei pelo descenden te do
Caramurú de nome Roberio Dias.

Começou-se a prestar mais aLLençào á defeza das
costas, para o que, já a pedido de Manuel Telles Bar
reLLo, vieram officiaes de engenharia incumbidos da
edificação de novos fortes, e lançou D. Francisco os ali
cerces do arsenal de marinha e estaleiro de construcção.

Em 1599 entraram varios navios bollandezes no porto
da Bahia. Tambem os jesuitas aproveitaram-se da bôa
vonlade que lhes tinha o governador, que lhes augmen
tou a preponderancia, fundando os padres aulas se
cunclarias.

Já no fim do seu governo creou-se em 1602 em Lisbôa
um aConselho da India)) a semelhança do que havia em
Castella, com competencia judicial e administrativa
para o governo das colonias, pelo qual corria tudo
quanto se referia ás possessões transatlanlicas.

Esta instituição provou bem, ainda depois, da queda
do dominio hespanhol em Portugal, em 1640, e conser
vou-se com o nome de «Conselho Oltramarino.))

A D. Francisco de Sousa seguiram-se na· administra-
ção do Brazil:

Diogo Botelho (1602-1607).
D. Diogo de Menezes e Cerqueira (1607-1613).
Gaspar de Sousa (1613-1617).
D. Luiz de SOusa (1617-1622).

O que ba a di.zer-se destes governos é o seguinte:
O conselho da India desenvolveu muita actividade
na defeza do paiz para com o exterior, em correcção de
abusos inveterados na administração, regulando sattsfa·
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ctoriamente para ambos os partidos a posição dos in
dios no que enlão o auxiliaram aquelIes governadores.

No anno de 1604 appareceu no porto da Bahia uma
frola de sete navios hollandezes com mandados por van
Ceuleu, os quaes levaram um navio carregado e incen
diaram oulro; Diogo Botelho cuidou muilo de acab1r
com os abusos na cobrança dos lributos, punindo os
culpados; oppoz-se á creação de novos conventos e aos
aforamentos ill-perpetullIn que as camaras faZIam aos
jesuitas, o que lhe trouxe a malquerença do bispo;
oppoz-se mais a qu~ os padres «a Companhia alrleiassem
collectivamente os indios, preferindJ que esles vies~em

viver em povoados; mandou soccorros a Illlé:>s, onde
bateu os Aymorés, que foram reduzidos, a esforços de
Alvaro Adorno_

Alguns destes serviços trouxeram-lhe, porém, grandes
dissabores, como era natural. Esles louvaveis esforçcs
tiveram que solTrer com a nova lucta produzida por
algumas das medidas de Diogo Bolelllo enlre o poder
civil e o ecc1esiastico.

O bispo D. Constantino Barradas era homem de genio
irrequielo e dominador, que procurava exlender sua in
fiuencia e a do clero á custa do poder civil e constan-

. temente augmenlar por lodas as formas os rendimenlos
seus e de sua egreja, sendo nislo muilo coadjuvado
pelos padres da Companhia, irritados conlra o gover
nador pelas medidas por elIe tomada'> acima mencio·
nadas.

E' natural que em taes circumstancias apparecessem
e se desenvolvessem pequenos atlrictos entre um e ou
tro e muitas vezes mesmo luctas abertas.

Desgostoso, pois, de tudo isto, embarcllu·se final
mente o governador para a Europa mesmo antes de lhe
chegar o successor.

D. Diogo de Menezes teve alé que so/lrer o arbilra
rio lançamento de interdiclo pelo bispo, as!o:im como



seus mais dislinctm; fllnccionarios sem que nada fizesse
o governo metropolitano.

No tempo de seu governo foi inslallada a Relação do
Brazil. De 25 de SeLembro de 1587 data o regimenLo
dado á Relação, primeira que se creou no Brazil,
creação que, na verdade, foi sobrestada pelo alvará
de 23 ele Janeiro do seguinle anno de 1588. Mas Felippe
aI, por uma resolllc;ão de 7 de Março de 1609, man
uou fazer el1ecliva a creação do dito tribunal e só consta
que, por alvará de 5 de Abdl,de 1626, se mudasse de
opinião, supprimindo-se a instituição, applicando-se à
suslentação do presidio militar os ordenados dos des
embargadores, que foram chamados a Lisboa, com ex
cepção de dous, dos quaes um ficou servindo de (,uvidor
geral e outro de provedor-mór de ausenles e defuntos. Só
vinle e seis annos depois é que, por diploma de 12 de
Setembro de 1652, foi reslabelecida a Relação da Ba
hia e de enlão em diante conservada até a actuali
dade.

Urna nova separação do Br.\zil em dous governos
alcançada por D. Francisco de Sousa para o fim de
mclhor explorar, nas capilaes meridionaes já por eIle
visitadas, quando foi governador, as minas que alli
presumia existirem, trouxe maiores desordens.

Contra esta divisão levantou-se D. Diogo, fazendo
ver á .colôa quantos inconvenientes surgiriam do cs
phacclamenLo do poder colonial central, quando, alem
dos francezes, apparecia um novo inimiJo nos holIan·
dezes, cujo numero por esse tempo se ia augmentando
nas agüas brazileiras, e concluia suas reflexões com as
seguinles palavras: «Creia Vossa Magestade que as ver·
dadeiras minas do Brazil são o assucar e o páo Brazil.»

Mas nada disto serviu; D. Francisco de Sonsa a 2 de
Janeiro de 1608 foi nomeado governador geral do sul,
em cujo cargo, por seu faIlecimento, seguiu-lhe, em
16JO, seu filho D. Luiz de Sous:a, ao qual, depois do

74
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governo de Gaspar de Sonsa, foi dado o do norte, des
apparecendo então a divisão dos dous governos.

Por esse tempo deu-se no norte do Brazil a conquis
ta dos paizes situados entre o cabo do Norte e a foz do
Amazonas, o ;\Iaranhào e Cear.í, cujJ realisação muito
se deve a D. Diogo de Menezes, e a seu ~uccessor Gas·
par de Sonsa com a expulsão dos fr:lncezes.

Diogo de Mendonça Furlario
(1622-1624)

Em vez dos francezes teve d'ahi em dinnle o Brnzil
um inimigo peior: os hollandezes.

Constituida, pela pnz de Utrecht de 23 de JaneÍl o de
1579, a confeder2çào das Sete Provincias Unidas, tive
ram ellas de sustentar urna lucia de setenta annos com
a corôa de Hespanha pelo reconhecimento de sna in
dependencia.

Entrando n'esta lucta Portugal. depois de sua unitio
com a Hespanha, tiveram seu commercio e suas colo
!lias indefezas que sofTrer enormemente, nem só as
da Asia como as da America e até as da Africa.

No Brazil appareceu pela primcira vez uma bandeira
hollnndeza Clll 1587, e em 1395, quanrlo o llibusteiro
L~ncaster entrou em Pernambuco, alli achon tres navios
hollandezes, com os quaes plrticipou do roubo.da praça.

Tambem já deixamos dito que em 1604 os hollande·
zes enlraram cllm sete naviO!'; no porto da Bahia e ahi
aprisionaram um navio e inccndiaram outro.

Estas aggressões d'ahi cm diante se foram augmen·
tando: com'luanto dispcrsamente. Agora, porém,lno anno
dc 1621, um decreto de 3 de Junho dos Estados Geraes
sanccionou a creação, já intentada em 1607, de uma
companhia neerlandeza das ludias Occidentaes, seme
lhante á das Indias Orientaes creada a 29 de Março c1e
1602, indicando-lhe toda a America e:l costa oriental
da Afdca como theatro de sua actividade, e dando-lhc
o monopolio de todas estas vastas regiões, o dirdto de
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conquista 'e colonisação por vintr e quatro annos, re
novado a 22 de Março de 1G17 e exlincto em 1674.

Conslituiu-se logo a companhia, armou-se, e o pri
meiro golpe que desfechou foi no Brazil.

Em principio do anno de 1624 partiu da Hollanda
uma poderosa armada com mandada pelo almirante
Jacob Willeckens e pelo vicE' almiranLe PieLer Heyn.
Conlava vinte e tres navios com quinhentas peças de
arLilharia e mil e seiscent03 homens, indo alem disto
a bordo o coronel João van Dort11 com mais mil e
setecentos soldados de lropa de desem':>arque. Levavam
carLa de prego.

A 21 rie Abril, passada a linha, abriram suas inslru·
cções e n'eHas acharam a ordem de conquistar a cidade
do Salvador, para onde logo Willeekens dirigiu seu
curso.

A !J de Maio entrou com lodos os seus navios na ma·
gniflca bahia de Todos os Santos, onde eslavam anco
rados qninze navios porll1gl1ezes.

Depois de lrocarem-se algumas salvas, apoderaram-se
os hollanrlezes de oiLo navios portuguezes, incendia
ram o resto, apoderaram·se dos fortes de S. Marcello e
Santo Antonio da Barra, ficando assim em victoriosa
posse da Bahia.

A mesma facilidade de conquista lhes ofTereceu a
propria cidade, onde, apezar da ordem do governador
mandando reunir todas as [orças, fugiu a mór parte
dos habitanLes na mesma noite e o resto no dia soguin.
le abriu as parlas aos victoriosos hnllandezes.

O governador geral, que com algumas autoridades se
acha va em pal1cio, [ai preso sem a menor resistencia.

Em seu lagar tomou o cOlUll1ando ela cidade João
van Dorth, que immedialamcole mandou L vanLar ex
tensas fortificações.

Em seguida regressou WiJIeckeiJs para a Hollanda
com a metade de sua armada, seguindo com a outra



em Agosto o vice-almirante I1eyn a conquistas em Afri
ca, se bem que sem resultado favoravel.

Os fugitivos, que a principio suppunham ser a inten
ção de Willeckens uma simples e temporaria occupação
e saque da Sahia, foram se reunindo e armando, de
forma que chegaram a ter debaixo de armas mil e se
tecentos homens, inclusive duzentos e cincoenta indios
mansos.

As autoridades da capitania reuniram·se na missão
de S. Paulo, no Río Vermelho, e escolheram para go
vernal-a interinamente o ouvidor Antão de Mesquita,
que pouco depois foi substituido por um outro gover
no escolhido pela camara, composto do bispo O. Mar
cos Teixeira, Antonio Cardoso de Barrvs e Loure:1Ço de
Albuquerque.

Esse valente prelado succull1biu, porém, em Outubro,
aos trabalhos da campanha, seguindo-se no governo
Francisco Nunes Marinho, que abriu uma especie de
cerco contra a Bahia, danuo começo a uma serie de
pequenos ataques e emboscadas, n'l1m dos quaes suc
cumbiu o commandante João van Oorth, e em outro
seu successor Alberto Schottens, a quem, alem disto,
fallavam as qualidades necessarias a tal cargo. Os hol·
landezes, á vista d'esses desastres, cifraram-se a fortifi
car a cidade e a n'ella se conservar.

N'este comenos chegou a côrte a noticia da perda
da cidade do Salvador (~1 de Julho) produziudo a
maior indignação. Rapidamente expediram-se ordens e
poucas semanas depois sahiram do Tejo di versas Fe
quenas esquadras, das lfuaes uma foi para a cosia
oriental da Africa, onde chegou cedo bastante para re
chaçar os alaques feitos por Pieter IIeyn aos estabele
cimentos portuguezes. Oulros navios com ordens e mu
nições partiram para o nrazil trazendo a nomeação
regía de Mathias de Albuquerque, donatario de Per·
!)ul1lbuco, para goveruador geral, e ás capitanias a (,r-
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dem para se armarem e correrem em soccorro dos ba·
hianos.

Mal/lias de Albuquerque
(1624-1625)

A esse governador foi imposssivel vir a Bahia, pelo
que despachou para ahi a D. Francisco de Moura,
corno seu 10gar-LenenLe.

D. Francisco de Moura
(1625-1626)

Emquanto se passavam estas cousas, faziam·se na pe
nínsula iberica grandes preparaLivos para a restaura
ção da Bahia. Os fidalgos e as cidades portuguezas. estio
muladas por carLa do rei, concorriam com avultadas
quantias. Lisboa, por exemplo, entrou com 100.000 cru
zados, o duque de Bragança com 25.000, e os filhos das
casas mais nobres correram ás bandeiras.

Finalmente partiu de Lisboa uma frota portugueza,
composta de vinLe e seLe navios:com quatro mil soldados
e com mandada por D. Manuel de Menezes, encontrando
nas ilha de Cabo Verde a que tinha partido da Hespa
nha, composLa de quarenla navios e oito mil soldados,
commandada por D. Fadrique de Toledo Osorio.

CC'nlinuando juntas a viagem, chegaram estes sessen
ta e sete navios com seus doze mil homens a 29 de Março
de 1625 á bahia de Todos os Santos, onde achar:l11l
ancorad.os vinLe navios hollandezes, os quaes procura
ra m guarida junto as baterias de terra, deixando o do
minio da bahia aos dous almirantes.

Illlmediatamente depois de desembarcadas as tropas,
abriu-se severo bloqueio contra a cidade do Salvador
por mar e [lor terra. A cidade era defendida por uns
dous mil homens, que pouco podiam resistir e que só
esperavam o 50ccorro que devia vir-lhe da IIollanda.

A cidade foi bombardeada, os navios hollandezes met
Lidos a pique sem que tal soccorro appareceise. Pie Ler



Reyn, que estava de volla de sua viagem á Africa, li
nha de 10 a 18 de Março atacado a capitania do Espi
I ito S::>nto, e apresentou-se f6ra da bahia de Todos os
Santos, sem se atrever a entrar.

Depois de um mez de cerco, arrebentou no exercito
hollandez uma revolta, que depoz tumultuariamente a
Schottens, a quem !':uccedeu João Kijf_ Este, convenci
do de que ia luctar por uma causa perdida, entrou em
negociações com o almirante hespanhol e capitulou, as
signando-se a capitulação na dia 1° de Maio de 1625.

Vinte e seis dias.depois é que chegou, sob o comman
do do almirante Balduino Hendriksoon, a e..:peracla
frota hollandeza, composta de trinta e quatro vasos, que
submetteu-se ao facto consllmmano, tanto mais quanto
tinha muitos doentes a bordo, partindo por este motivo
Hendriksoon, e logo após elle a esquadra que levou a
Hollanda a antiga guarnição da cidade do Salvador.

Finalmente tambem partiram os dous almirantes VÍ

ctoriosos O. Fadrique de Toledo Osorio e D. Manuel
de Menezes para a Europa, deixando mil portugue
zes ás ordens de Francisco de Moura :guarnecendu a

cidade.

O cargo de governador continuou nas mãos de Ma

thias de Albuquerque até o seguinte auno cm que veio
nomeado Diogo Luiz de Oliveira, conde de Miranda.

Diogo Lui: de Oliveira, conde de Miranda
(1626-1635)

No anno de 1627 entrou Pieter Heyn novamente na
Bahia, onde leve de fazer frente ao fogo das baterias,
perdendo dous de seus navios, lIlas conseguindo arras
tar comsigo oilo navios mercantes carregados.

Tres annos depois foi Pernambuco atacado (Março
de 1(30) pelos hollandezes, que conseguiram apoderar
se do Hccifc. No anno seguinte veio-lhes, em Abril, soco
corro de uma armada de dezesei5 navios, sob o com-
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mando do almirante Arll"iano Janszoon Pater, trazer·
lhes Lropas fi esc.ls.

D. AnLonio de Oquendo, que tambem, com dezenove
navios, Linha vindo Lrazer tropas qle desembarcou na
Bahia, e que seguia para o N. a cesembarcar ouLras em
Pernambuco e na Parahiba, enconLrou-se nas cosLas da
Ballia com a froLa de PaLer, seguindo-se logo ULUa lucta
em que amb s os almirantes manil'eslaram a maior bra
vura. Eis que no meio d'ella a almiranta boIlandeza
incendiou·se e Pater, enrolando·se no seu pavilhão,
lançou-se :is ondas preferindo a morte ú prisão (12 de
Setembro de 1631.)

• 'esse 'e.npo conseguiram aUlul os hollandeze., gra
ças a intervenção de Calabar, exte'nder se por além do
I ecife até PorLo Calvo, e ao N. até Ilamarcá, Parahiba
e Hio Grande do Nortp, e estabelecer n'aqueIla pri
meira cidade um verdadeiro governo composto de um
Conselho Polilico, de cinco membros. A Ul:lrinha 11ollan
deza, com estas conquistas e ponLos de apoio no ocea
no aLiantico meridional, Lornou-se perigosa, o que le·

vou, finalmente, a côrte de Madrid a acordar de sua
leLhargia e a Lornar serias medidas. Principiou, pois
com a mudança de pessoal, nomeando Pedro da Silva
para govenador geral do Brazil.

Pedro da Si/va depois conde de S. Lourenço
(1635-1639)

Por este Lempo deliberou a companhi'.l das ladias occi·
dentaes fazer grandes mudanças na HoIlanda Brazileira.
Em logar do conselllO politico, creou-se nm estado fe
derado, nomeando se a João Mauricio, conde de Nassau
para governador, capiLã) e almir:mte general das pra
ças da companhia das ludias Occidentaes no Brazil,
o qual aportou em Pernambuco com doze navios e
dous mil e setecentos soldados a 23 de Janeiro de 1637,
e lego LraLou de alargar as conquistas, conseguindo le·
vai-as ao N. aLé Ceará e ao S. até o rio de S. Francisco



o que obrigou a Bagnuolo, general napoliLano ao ser
viço de PorLugal, que ele Porto Calvo Linha sido im
pellido para Sergipe, a recolher-se d'esLa ultima capi
tania á Bahia, onde esLabeleceu seu quarLel general
junLo do governador geral.

No anno de 1637 seguiu o almiranLe LichthardL para
llhéos, onde se lhe rendeu a C<1.piLal; mas logo que os
vencedores se espalharam para a pilhagem, reuniram
se os habitantes sob as armas, e, depois de forte lucLa,
obrigaram os hollandezes a embarcar e parLir.

Em principio do anno de 1638 entrou nos planos do
conde de Nassau conquistar a Bahia. InsLruillo disto
l3agnuolo, tomou Lodas as precanções, dando lhe o go
vernador Pedro da Silva o pleno commando miliLar
superior.

A S de Abril sahiu a armada hollandeza do Recife,
trazendo o conde de Nassau, e a 14 estava na Sahia,
onde conse~uiu desembarcar, a 16, tl'e,; mil soldados e
mil indios.

Bagnuolo, depois de uma fingida sorLida, passou a
forLificar-se na cidade. Os fortes avançados cahiram cm
mãos dos hollandezes, mas quando esLes aLacaram a
principal posição, a 21 de Abril, em UlD assalto no
cturno, foram rechaçados. Um segundo aLaque e bom
bardeio durante toda a noiLe de 17 a 18 de Maio ne·
nhum erIeito favoravel Lrouxe para o conde, de forma
que esLe viu-se obrigado, na manhã de 18, a mandar
tocar a reLirada. Apresentando se no campo hollandez
molesLias e falta de viveres e de novos soccorros, sus·
pendeu o conde o cerco, embarcando·se com suas Lropas
para o Recife a 26 de Maio, depois de ter perdido dous
mil homens sob os muros da cidade do Salvador.

A população bahiana, jubilosa por tão grande feito,
agradeceu a Bagnuolo, e mandou distribuir 16.000 cru
zados entre suas Lropas.

O rei Felippe remunerou ao conde de Bagnuclo com o
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principado napolitano de S1n Felice e ao governador
geral pelo sacrificio de sua pe'>soa, subordinando-se,
apezar de sua posição mais alta, a seu subalterno ex
perimentado, com o titulo de couje de S. Lourenço.

No U'll d'esse anno partiu uma forte armada portu
gueza de Lisboa, sob o commando de D. Fernando de
Mascarenhas, conue da Torre, para a Bahia, onde che
gou em Janeiro de 1li39 e tomou conta do governo
geral, recebendo·o das mãos do conde de S. Lourenço.

D. Fernando de iJ1ascarenhas, conde da Torre
(1639 -1640)

D. Fern~.nrlo augmentou aqui a força que trazia com
sigo, transformando todos os navios mercantes em
vasos de guerra. Alem disto chegou de Hespanha
mais um reforço, de forma que a 20 de Novembro de
1639 eslava prompta uma armada de noventa navios.

Tralava·se de um ataque por mar e por terra contra
os hoUandezes, dirigido pelo proprio governador geral.
Infelizmente succedeu-Ihe mal. A começo soffreu a
armada fortes tempestades, de forma que só no princi
pio de Janeiro é que se reuniram sessenta e tres navios
na altura da Parahiba para proceder-se a um desembar
que, que se principiou. Ias de Pernambuco correram os
almirantes Guilherme Conelissoon Loos e Jacob Huy·
ghens com quarenta e um nafios, contra os quaes empe
nhou-se o conde da Torre n'uma renhida e longa ba
talba. Quatro vezes deu-se um violento choque, pri
meiro na altura de Itamaracá a 12 de Janeiro, depois
entre o rio de Goyana e o cabo Branco a 13, nova
mente na Parahiba a 14, e, finalmente, na altura do Rio
Grande a balalha decisiva a 17 de Janeiro, em que sa
hiram victoriosos os hollandezes, que voltaram para o
Recife, seguindo os navios portugnezes para o cabo
de S. Roque, d'onde em diante se dispersaram, che
gando o conde da Torre a l3ahia com alguns navios
apenas.

75
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Em memoria d'esta grande victoria, mandaram os
hollandezes fundir uma medalha com a seguinte di
visa: aDeus abateu o orgulho do inimigo.»

A tropa, porém, que sob o commando de Luiz Dar
balho, conseguiu, em numero de dous mil homens, des
embarcar nas costas do Rio Grande, <mcetou a celebre
retirada, de que os proprios historiadores estrangeiros
não hesitam em asseverar que na historia militar pou-

. cas se encontram de seu jaez.
Debalde muitas forças hollandezas sahiram-lhe ao en·

contro a impedir-lhe a passagem. Luiz Barbalho desap
parccia subitamente nas florestas das serranias do ser
tão, para com a mesma celeridade reapparecer e ca
hir com fogo e ferro sobre urna povoação ou para
derrnbar um destacamento.

Uma por uma foi elle chamando a si as tropas volun
tarias portuguezas, que, sobre as costas dos hollande·
zés, tinham completado sua obra de devastação; ou
tros colonos portuguezes aproveitavam sua passagem
para com mulher e lllhos procurarem refugio sob as
bandeiras nacionaes.

D'est'arte atravessou esse exerci lo centenas de leguas
cortando um paiz inimigo, e districtos de indios bra·
vias, augmcnlando-se sempre, mas conlinuadamente cm
boa ordem, passou o S. Francisco, e, depois de longas
privações e trabalhos, chegou ás amigas plagas da
Bahia, tendo trazido os maiores Plejuizos aos 1I01lan
dezes.

D. Jorge de Mascarenhas, marqLle=. de Monlalvão
(1640 -164f)

A 5 de Junho aportou á Sahia este governador, no
meado para succeder ao conde da Torre, o primeiro
que veio com o titulo de vice-rei e capilão-general de
terra e mar do Estado do Brazil.

Poucas semanas depois apresentou-se-lhe llma embai
xada do conde de Nassau na Dahia com carla d'este,
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daudo-Ihe os parabclls, e reservadamen te propondo
lhe um armisticio, C0111 o que concordou o vice-rei,
mandando elll seguida dous embaixadores ao Recife
para agradecer a visita e com propostas reservadas.

Quando estavam nisto deu-se em Lisboa no 1° de De
zembro de 1640 a revolução, que derrubou o jugo hes
panhol e levou ao throno o duque de Bragança com o
nome de D. João IV

Esta noticia chegou a Sahia a 16 de Fevereiro de
1641. Immecliatamente convocou o marquez as autori
dades e as primeiras pessoas da cidade em uma assem
bléa, em que logo ficou resolvido adherir-se a revolu
ção de Lisboa, substituindo-se n'este mesmo dia a ban
deira hespanhola pela portugueza e acclamando-se o
rei de Portugal D. João IV como senhor do Brazil.

Para levar aos pés do novo rei o preito de vassalla
gem de sua colonia sul-americana, despachou o vice
rei seu proprio filho D. Fernando, para Lisboa.

Como, porém, dous outros filhos seus se tivessem em!
Purlugal opposto á subida de D. João, refugiando-se
por isto e111 Madrid, tinha se tornado suspeita lú toda
a familia Mascarenhas, e isto levou o rei a enviar imme
diatamente á Bahia um jesuita de nome Francisco de
'ilhena com uma Carl. Rég. de 4 de Março de 1641,
em que vinha a demissão de D. Jorge, caso esle se ne
gasse a reconhecer o novo rei.

Já lendo-se dado o contrario, á chegada de Vilhena,
na Bahia e no reslo do Brazil, estava frustrada a dili·
gencia d'esle parire; mas não quiz elle deixar passar tal
occasião sem lirar da sua missão qualquer vantagem.
Indicando a carla regia que, deposto o vice-rei, occu
paria o governo U111 triumvirato composto do bispo
D. Pedro da Silva, o coronel ~uiz B<Jrbalho e o pro
vedor Lourenço de Brito Correia, e não querendo estes
homens perder lão bel1a occasião tie governarem, depu
zeram o vice·rei é remeLteraOl-u'o p'reso á Lisbôa. Pro·



vada lá, porém, sua innocencia, foi posto em liberdade
e foram chamados a responsabilidade e castigo o dito
Barbalho e Brito Correia, menos o bispo, que ficou
garantido por sua posição. Em lagar do vice-rei, veio
governar o Brazil Antonio TelIes da Silva.

Antonio Telles da Silva
(1643-1647)

Primeiro governador geral novamente nomeado em
Lisbôa. A' mudança havida no Brazil com a subida ao
throno da dynastia de Bragança, corresponde uma
outra, desfavoravel, porém, que teve lagar por este
tempo na Hollanda Brazileira.

Pelo tempo em que se rleu a restaumção de Portugal,
tinha o Brazil Hollandez chegado a sua edade de onro,
sob o governo uo conde de Nassau. A côrte d'este principe
em Pernambuco tinha um brilho qual jámãis honve na
America. Não eram somente homens da viua pratica,
guerreiros, fuucciouarios civis e ecclesiaslicos, nego
ciantes e navegantes que se runiram aUi. Tambem ho
mens de sciencia e arte tinham protecção e acatamento
n'essa côrte. Architectos dotavam Mauricéa de bellos
ediflcios, pintores reproduziam as bellas scenas tropi
caes em suas telas, historiadores, como Barleus, com
qnanto não viesse a Pernambuco, compunham a his·
toria da Hollanda Brazileira, as sciencias uaturaes eram
cultivadas por um Piso e um Markgraaf e até a poesia
era cultivada por um Francisco Plaute, que em um
poema de doze cantos, intitulado lIfaurilias, celebrava
os grandes feitos de seu protector.

Tudo isto, porém, não agradava a direcção da com
panhia, que, animada de tacanho espirita mercanlil,
nada queria saber dos grandes planos do conde. Seu
alvo era o lUl;ro pecuniario, o augmento da renda e a
diminuição da despeza.

Se durante toda a guerra ella não queria fornecer os
dinheiros e as tropas de que U COLHI!: precisava, muito
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menos depois que, com a subida da casa de Bragança,
estabeleceu se um armistício entre Portugal e a Hol
landa.

Durante e!le, porém, mandou a direcção invadir Ser
gipe e Maranhão, quebrando d'est'arte as obrigações
contrahidas e excitando a indignação das populações
portuguezas. Mas entretanto negava-se a augmentar o
exercito, querendo a diminuição delle e dos soldos dos
soldadu

A isto oppoz-se Nassau, que em 1642 exigiu novas
tropds.

A :-uptura da guerra da independencia do Maranhão,
que finalisou com a expnlsão dos 'ho!landezes, foi a
resposta dada aos direclores da companhia por sua so
vinaria.

Mas e!la não se corrigiu, porque, alem de tudo, temia
que Nassau tivesse em vista fundar para si e sua fami
lia um reino americano, pelo que tinha mandado -vigial-o
secretamente por seus agentes.

Cançado, pois, de tanta falla de fé e do espirita pe
quenino da companhia, pediu o conde sua demissão,
que lhe foi concedida a 9 de Maio de 16·13. A 6 de Maio
do seguinte anno, entregou Nassau o poder ao conselho
e a 11 despediu-se de Mauricéa, dirigiu-se a Parahyba,
oude embarcou se na frota, que devia leval·o á patria,
e a 22 de Maio deixou para sempre o Brazil, indo com
e1le lambem para sempre a edade de ouro da Nova 001
landa Brazileira.

Os resullados directos desta victoria do mercantilismo
tacanho foi a guerra da independencia de Pernambuco
dirigida por João Fernandes Vieira.

D'uma de suas cartas vê-se claramente que, desde a
partida do canele de j a sau, achava-se o exercito hol
laudez cm completa decomposição, seus melhores of/1
ciaes tinham·se despedido, os soldados tinham comple
tado seu tempo de serviço e por isso dado b~ixa, não
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Unham sido snppridos por outros, as fortalezas estavam
em máo estado, os hollandezes que então havia eram
apenas negociantes e lavradores, que, na plena conscien
cia de sna segurança, só cuidavam de seus negocios,
etc., elc.

Antonio Telles da Silva, ao receber esta carta, viu-se
embaraçado, porque nem só não lhe era permittido
romper com os hollandezes, nem negar seu auxilio aos
patriotas pernambucanos.

Restava-lhe somente o camiuho da astucia e esper
teza: publicamente respeitar o armistício, e occulta
mente remetler auxilio aos patriotas.

Foi o que fez, enviando-lhes, em Dezembro de 1644,
sessenla soldados experimentados, indo, para não exci
tar suspllitas, UIIl a um desarmados, sob o commando
de Antonio Dias Cardoso, e pouco depois novo reforço.

Este interesse, a principio tomado occllllamente por
Antonio Te11es, foi em breve manifestado quasi que sem
rebuços, pois que poucas semauas antes da batalha de
Monte das Tabocas, appareceu na Babia nma embaixada
do Conselho do Governo hollandez, dando parte da su
blevação pernambucana e queixando-se de que bahia
nos, sob o commando de Camarão e Henrique Dias,
tinham passado o rio S. Francisco, e pedindo-se que o
goverIJador geral os chamasse e os castigasse.

Antonio Telles respondeu-lhes que «aquelles dous che
fes, sem sua sciencia, tinham dado aquelles passos, e
que elle mesmo estava resolvido a guardar o al-misticio,
e que,ise o conselho quizesse, estava prompto a prestar
se como medianeiro, e a dar, em caso de necessidade,
auxilio para abafar a rebelião.))

Occullamenle, porem, UI11 dos membros da embai:',3
da holIandez3, Dirk van Uoogstralen, lornou a fazer a
oll"crla que no anno onlerior já linha feito, de enlregar
aos porluguezes o forle do Ponlal de Nazareth, propJs
ta que desla vez Antonio Te11es acceito u.
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Concluido este negocio, passou o governador a fazer
preparativos; dous regimentos tiveram ordem de mar
cha, um commandado por Martius Soares Moreno, e ou
tro por André VicIaI de Negreiros; uma frota de oilo na
vios commandada por Jeronymo Sarano de Paiva os le·
vou e desembarcou na bahia de Tamandaré, e por outra
frota, que seguia para a Europa, mandou o governador
geral dizer ao Conselho do Recife que, em cumprimen
to do qU':l havia prometlido, tinha mandado dous expe
rimentados capilães com tropas para trazer por bem ou
por malas rebeldes á obediencia.

A historia, porém, prm ou a serviço de que causa li
nham elles sido mandados, pois os feitos de 16 e 17 de
Agosto no Recife e a entrega do forte cIo Pontal de a
zareth por 1)jrk van Hoogstraten a 8 de Setembro jus
tificaram-n'o.

Nova esperança veio trazer aos hollandezes de Per
nambuco a chegada, a 1 de Agosto do anno seguinte d.e
1646, de uma frota com tropas vinda da Hollanda, sob
o commando de Sigismundo van Schkoppe, que já tinha
estado no Brazilno tempo do conde de Nassau, e adqui
rido conhecimento das circumstancias em Pernambuco.
Graças a sua direcção, consegniram os hollancIezes re
haver suas posições no rio S. Francisco.

No anno seguinte de 1647 dirigiu-se van Schkoppe a
Bahia, e em Janeiro conseguiu apossar-se da ilha de
llaparica, d'onde Antonio Telles não poude desalojaI-o.
Só em Janeiro de 1648 é que, vindo a noticia dos pro
gressos que em Pernambuco fazia o exercitu libertador,
desamparou van Schkoppe as posições de Ilaparica e do
rio S. Francisco concentrando todas as tropas no Recife,
onde a 18 de Março chegou nova armada hollandeza
com grandes reforços.

Antonio Telles foi então substituido por Antoaio

Telles de Menezes, conde de Villapouca de Aguiar.
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Antonio Telles de Mene:es, conde de Vil/apouca de Aguiar
(1647-16:50)

Tinha finalmente soado a hora da derrota do elemen·
ta batavo no Brazil. A 19 de Abril obtiveram as forças
patriolicas uma grande victoria nos Guararapes, deixan
do o iuimigo uo campo mais de quatrocentos homens,
toda sua bagagem, diversas peças e bandeiras e mais de
quinhentos feridos. A 19 de Fevereiro do seguinte anno
nova batalha travou-se nos Guararapes com egual resul
tado brilhante para as armas brazileiras.

Neste interim assumiu na Bahia a administração do
Estado do Brazil o conde de Castello Melhor, João Ro
drigues de VasconceHos.

Joào Rodrigues de Vasconcellos, conde de Castello Melhor
(1650-1654)

No anno em que este novo governador lomou posse,
determinou-lhe uma CarL Heg. de 2 de Dezembro de
1650 que fizesse construir annualmente no arsenal um
galeão de setecentas a oitocentas toneHadas.

Foi tambem sob seu governo, em 1653, que se instal
lou na Bahia o tribunal da Relação de que já fallamos,
illstaHado a primeira vez em 1609 e suppresso em 1626.
Tambem por virtude da Carl. Reg. de 1650 reformo'.l e
concluiu a obra do forte do mar, principiada no começo
do seculo.

Quanto aos acontecimenlos em Pernambuco duraute
seu governo, eis o que se deu.

Emquanto alli se iam desenrolando os factos aci ma
descriptos, outros iam tendo lagar na Europa de não
pequena innuencia sobre a sorte futura do I3razil.

Tinha a republica neerlandeza, a 24 de Junho de 1648,
feito pazes com a Hespanha, com o que de facto a al
liança com Portugal até agora observada achava-se dis
solvida, Clcando prevalecendo o armisticio estabelecido
pelo tralado de 12 de Junho de 1641. Mas este ha muito
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que tinha no ~razil sido infringido por ambas as par·
t!'s belligerantes. Nos interesscs de Portugal, porém,
esLava a conservação da paz com a HoBalHla, a favor
da qual D. Francisco de Souza Coutinho, minislro por
tnguez em Haya, desenvolveu o mais admiravel talento
diplomaLico.

Pertencendo ú Companhia das Indias Occidentaes a
so1.Jerania sobre o 8razil Ilollandez e não aos EsLados
Geraes, eslcs nenhulU iuleresse mais alto tinham em
fa vorecer-Ihe nas suas exigencias. Debalde exigiam os
dircctores deBa a conlinuação da guerra. A proposta
feita para a sua fusão com a das Indias Orienlaes nen
huUl resullado trouxe á vista da repulsa desta.

Propllzeram ao conde de Nassau o governo do Brazil
e logo que esle exigiu um exercito de doze mil homens e
um ordenado vitalicio de 50.000 florins annuaes, negou
se a companhia. Desta forma sua força e riqueza cada
vez !~ais foi decahindo, a guerra tinha-lhe exhausto os
fundos, suas acções foram baixando e com esta deca
dcncia o credito da companhia.

Neslas condiçõe propoz a corôa portllgueza comprar
á companhia nem só o terrilorio que eIla ainda possui",
como as prelenções sobre loda a possessão que lhe linha
sido reconhecida no lratado de armisticio de 1641.

Em vez de acceitar esla proposta, exigiu de seu lado
a companhia da corôa porlugueza a completa cessão
dos dislriclos reconhecidos no aBudido tratado, e mais,
como indemnisação de perdas, um subsidio durante vin·
le anuos"de assucar, gado e 100.000 cruzados em dinheiro
todos os annos, e para garanlia e fiscalisação desses pa
gamentos duranle esses vinte annos, a cessão da ilha de
Tinharé, comquanto por ultimo a companhia abrisse
mão desta ultima exigencia.

Não podendo Portngal conformar-se com estas condi
ções, foi-lhe, como ultimaLum, proposto não reconhe
cer Portugal a insurreição pel'l1ambucana, desistir de

76



todas as suas vantagens, ceder á Companhia a Nova lIol
landa Brnzileira e ajudaI-a com um su!ni'lio de seis
centos mil cruzados na reconqui la desta.

A natureza absurda destas exigencias e o interesse
de conservar a todo preço a paz prolongavam a dedsão
definitiva desle negocio. N'estas circumstancias veio, a
7 de Julho de 1652, a declaração de guerra feita a
republica neerlandeza pela Inglaterra, dar direcção
muHo difIerenle as negociações.

A republica li nha agora precisão de todas as suas
forças, de toda a sua frola para conservar o dominio
dos mares visinhos, e assim ficou a I ova Hollanda Brn
zileira entregue a seus proprios c fraquissilllos re
cursos.

Logo que estas cousas foram conhecidas no 13razil,
desenvolveram os pernambucanos toda a sua activi
dade, atacando a fortaleza das Salinas, que se rendcu
depois de um dia de lucta. A isto seguiu·se a tomada
da de Altanar, desamparando os inimigos as da Bar
reta, Buraco de Santiago, c a dos Afogados, ma:'
chando então o exercito sobrc a das Cinco Ponlas, fi

defensora do Recife.
Oepois dc um a'laque de alguns dias, viu-se esta for

taleza cm lcrmos dc capitular. Confusos os do Suo
pl'cmo Conselho, por conheccrem que da 1I0llanda lhes
não podia vir ~occorro de qualidade alguma, propu
zeram capilulação que fui acceila. Entregaram a praça
do Recife com lodas as Sllas defezas e as cllpitallias de
Ilarnarad, Rio Grande e Parahyba.

Já achava-se enlào havia vinte e dois dias no go"el'l1o
do Estado do Brazil D. Jerollj'l11o de Alhaide, o 6" conde
de Atouguia.

D. Jel'onymo de Alhaide, 6" ccnde de Alol/fluia
(1654-1657).

A nolicia da capitulação do Recife foi feslejada na
Balúa com exlraordinaria pompa e !;olemnidade. A ta-



605

rJfa, pois, do novo governador dnt"ante os tres annos
de sua administração fui mais 5imples e suave do que
a de seus nntecessores.

Foi-lhe passivei prestar mais attenção aos negocios
do interior, reconstruindo o que as guerras tinham des
truido, e fa::endo face às invasões que desde os fins do
s<'culo anterior, cada vez mais fortes, faziam os selvagens
do interior da Bahia.

A 18 de Junho de 1657 foi o conde de Atouguia ren
dido pelo novo governador

Frandsco Barrello de Menezes.
(1657-1663)

Foi nomeade pela rainln reg~nte e'u premio dos ser
viços prestados por elle na restauraçã0 de Pernambuco.
Tambem de seu governo pouco ha a dizer-se. Alem dc
proseguir na em preza da guerra do gentio, coube-lhe
Jln mover a cO lllribuição para a paz da Hollanda e para
() dote do casamento da infanta D. Catharina com o.
rei de Inglaterra.

No fim do scn glJverno teve seria-; <1 issenções com
Viual ue I egreiros, que mandou prender, por se ter
recusado a dar ex.ecução a urna sentença da Relação.
EnLtegou a 24 de Junho de 1663 a D. Vasco de Masca
renhos, conde de Obidos, o governo da capitania.

n. Vasco de Mascarenhas, conde de Obidos
(1663-1667)

Veio com o litulo ue vice-rei, o segundo, c que em 163D,
na ausencia elo conde da Torre, linha interinamente
gú"crnado o Estado.

A 1 de Outubro de lG63 ueu elle regimento para o
governo U0S capitães-mores de capitanias. Em 1665 es
tabelecer::uD-se na Bahia os padres de S:ll1ta Thereza,
(IUC a principio edificaram IIIlI pequeno hospicio de que
se elesor!vaiveu mais tarde U111 granue convento e
fundaram diversa missões no sertão.
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No anno seguinte foi a l3abia visilada por diversas ca
lamidadcs, como fosse uma horrorosa epidemia de va
riola que fez ler!'i veis estragos, seguida de uma fome
assoladora, por falta de braços para a lavoura, dll
rante cujo tempo o governador desenvolveu uma acti
vidade caridosa admiravel. Anles disto tinha por tres
vezes alternadas crescido o !Dar sobre as praias da ci
dade, deixando em secco grande quantidade de peixe,
desgraças que o animo superslicioso da epocha aUri
buia a um cometa que então appareceu.

A 13 de Junho de 1667 foi o conde de Obidos subsli
tuido uo governo por Alexandre de Sousa Freire.

Alexandre de SO/lsa Freire
(1667-1671)

Era homem edoso e cheio de achaques, por cujo mo
tivo, não podendo imprimir no sco governo a necessa
ria vilalidade que lhe fallecia, teve de descançar na dili
gencia de um amigo scu muito abaixo d'essa missão.

Foi seguramente por ter conhecimculo d'esle eslado
de cousas que o governo procurou logo no anuo se
guinle de t668 dar-lhe successor, nomeando para o cargo
dt governador a João Correia da Silva, que no princi
pio de 1669 partiu de Lisboa a bordo do galeão Sacra
mento, que servia de ~apilanea da frota da Junla do
Commercio.

Est'l companhia tinha sido instiluid<i em Lisboa por
negociantes dessa praça, em 1649 governando o Brazil
Autonio Telles da Silva, para preservar o commercio
das continuadas prezas dos hollandezes e de piratas de
outras nações. Possuia ella uma esquadra de trinta e
seis náos, dezoilo das quaes serviam de dar comboio aos
navios do Brazil para Portugal e vice-versa, reunidos
em frota.>. Annualmente vinha sua armada a Bahia, con
dUZindo os navios que navcgavam para lodos os parlas
do I3razil, e na altura delles, lh'os ia encamillhnndo, rc
colhendo os na volta e levando-os em conservo pnra Pur-



lugal. Esla junta durou até o anno de 172), em que foi
extincla por alvará de 1° de Janeiro.

Na viagem, pois, do anno de 1669, foi que veio João
Correia da Silva tomar posse de seu alto cargo, ruas
com l:mta infelicidade que, tendo o galeão já avislado
a Bahia, naufragou, por in::uria dos pilotos, no parccl
de Sanlo Anlonio, morrendo quasi toda a gente que vi
nha, sendo de guarnição oitocentas pessoas, de cujos
cadaveres amanheceram cobertas as praias, enconlra
do-se enlre elles o do novo governador que foi en
terrado no convento de S. Francisco.

Continuou, pois, por infelicidade no governo Alexan·
clre de Sousa Freire, para somente dous annos depois
ser rendido por seu sllccessor.

Continuavam os assaltos ferozes dos indios selvagens
sobre as povoações christãs do littoral, chegando agora
ao cumulo pela nenhuma providencia que desde ') go·
verno de Francisco Barretto se tinha tomado contra
elles.

10 Cayrú deram, em 1669, com lamanha força e
ferocidade que mataram o capitão-mór Manuel Barbosa
que com a população da villa se achava ouvindo missa
na matriz.

Em virtude disto reuniu Alexandre de Sousa Freire
cm grande assembléa os desembargadores, prelados d;l"
diversas religiões, officiaes da camara e todos os prin·
cipaes homens da cidade, onde se tomou um celebre
assento, a '1 de Março de 1669, declarando justa agueI"
ra que se r1evia fazer aos selvagens, em virtúde do
que, bavendo falia de gente apropriada e experiente na
Bahia, mandou o governador, de accordo com a ca·
IDara, pedil-a a S. Paulo, d'onde chegou em tempo
em que Alexandre de Souza Freire havia passado o go·
verno ao novo governador llomeado Afl"onso Furtado
de Mendonça Castro do Rio e i\1eneze .
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AIJonso Furtado de Mendonça Castro do Rio e Menezes,
visconde de Barbacena

(1671-1675)

Esle novo governador tomou posse a 8 de Maio de
1671. Seu governo foi no pl'indpio, mal agourado
por um desastre, que leve logdr IH capital. O; muitos
e copiosos aguaceiros fizeram uma noite cabir sobre
as casas da cidade baixa grande porção de terra que
demoliu muitos edifício d'ella, malando mais de trin
la pessoas.

N'este mesmo anno leve lagar a descoberta, feita por
Domingos Affonso Sertão, das terras do Piauhy, as i01
como a chegada de S. Paulo da genLe que Alex .ndre de
Souza Freire havia mandado buscar para a guerra con·
tra os ~ elvagens, capitaneada por Estevão Ribeiro I3ayão
Parente, que comsigo lrouxe seu filbo João Amaro Ma
ciel Parenle.

Depois de diversas enlradas coroadas de grande suc
cesso, foi Estevão Bayão remunerado com uma grande
sesmaria, onde principiou a fundação da vma de Santo
Antonio da Conquista, mais conhecida pelo nome de
seu filho João Amaro, a qual este depois vendeu ao co
ronel Manuel de Araujo de Aragão quando se relirou
para S. Paulo.

N'esse teLUpo veio ter com o governador um morador
do sertão trazendo amoslras de [lrata, dizendo orem
por si descoberlas em um sitio diverso do em que se
presumiam existirem as ce'ebres minas de Roberio
Dia úcerca do que já nos exlernamos no capitulo
sobre os mineracs.

Finalmente, atacado de fatal d:lCnça, morreu Alfonso
FlIt-lado na 13ahia a 2fi <1e ~l.Jvclllbro de 1ll75, sendo se
pullado na egrrja do convento de S. Francisco. Passou
o governo, alé vir successor, a UlU triulllviraLo com
posto do cllanccller da Relação, o meslre de campo Al
varo de Azevedo e Anlonio Guedes de Brilo, triulllvi·
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rato que governou até 15 de Março de 16i8, em que to
mou pnsse Ilo'lue da Costa l3arrelto goveroador então
nomcau o.

ROlJuC da Cosia Barrello
(1678-1682j

Durante aqueIle governo interino foi o bispado da
Eahia elevado a arcebispado metropolitano em 1876; o
principe D. Pedro enviou grande numero de mis$iona
rios para a catecl1ese dos selvagens e, em 1677, fundou
se o convento de Santa Clara do Desterro.

Roque,da Costa Barretto fez diversos estabelecimen
tos e forlilicações, enviou soccorros ti colonia do Sa
cramento e regulou a administração das aldeias d0s in
dios, de accordo com as instrucções de 23 de Julho de
lG78.

No anno de 1670 fundou-se na 13allia o convento dos
Capuchos dà Piedaje, e finalmente no de 1682 fui Ro
que ua Costa l3arretto substituido por Antonio de Souza
Menezes.

AI/iollio de SOIl::a Mcne::es, conhecido por Braço dc Praia
(1682-168-!')

Tendo este novo governador feilo em Lisboa muitos
::..nnos antes o conhecimento de um bahiano, Francisco
TeIles de Menezes, agora alcaide-már d.:: cidade :Ia Ea
hia, em chegando á l3al1ia, entregou se-U1e de forma
que em pouco ehegou este a dominar o governauor tor
nando-se o director absoluto dos destinos do governo.

Em tal posição, começou por pôr em pratica planos
oe vinganças particulares contra altos empregados da
colonia, St:U!> inimigos e desaflectos e contra as familias
d'eIles, Illellenoo alguns em prisões, privando outros de
seus empregos, provendo d'estes a protegiuos seus, os
quaes tambem de seu lado commelleram toda sorte de
violencias.

T,\ ntos e);:ccssos e arb i tr:l denades levara Ill, ri nalmen-
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te, Antonio de Brito e Castro, irmão do provedor do
fazenda, um dos perseguidos pelo alcaide-mór, a unir-se
com mais sete pes,>oas de confiança, todos mascarados,
os quaes acommelleram a Francisco Telles de Menezes
em plena rua e dia, descarregaram-lhe qualro liras de
bacamarte, matando um de ~eus lacaios e ferindo ou
tros. Bril-o, porém, avançou para o vehiculo era que
ia o alcaide-mór, e, depois de desmascarar-se, deu-lhe
diversas punhaladas, d'uma das quaes succumbiu Fran
cisco Telles, recolhendo· se em seguida ao collegio dos
jesuitas com a maior tranquillidade.

Enfurecido o governador por este acto, perdeu a
continencia, praticou os maiores absurdos, insuILou a
todos os offlciaes que se achavam em palacio, mandou
recolher á enxovia o ancião Bernardo Vieira Ravasco,
fez cercar diversas casas, e continuou a exercer vingan
ças até que conhecido tudo em Lisboa, foi nomeado D.
Antonio Luiz de Souza Tello de Menezes 2° marquez
das Minas para substituil-o

D. Antonio LLliz de Soma Tello de lfene=cs,
2° mal'qLlez das Minas

(1684-1687)

Seu primeiro acto foi soltar os que injuslamente se
achavam presos, apaziguar e conciliar os animas e re
stabelecer assim a paz.

Em seguida tratou de prover o mercadu da cidade de
viveres de que havia falla, por não se atreverem os la·
vradores trazei-os á cidade aterrados dos desconcertos
do ultimo governador, e, finalmente, restabeleceu a or
dem em Pernambuco, aILerada por discOl-dias susciLadas
pelo governo de João ria Cunha Souto Muyor, amea
çando a este de interpôr sua autoridade e de depol-o do
governo caso não mudasse de conducta.

Um eclypse da lua em Dezembro de 1635, precedido
já por outro do sol, observado anterior.:lcnte, do qual
o jesuiLa Valentim Estanccl em Pernambuco prognosli-
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cara grandes males ao 13razil aterrando os animos, foi
succedido no anno de 1686 por uma grande epidemiá, a
que se deu o nome de Bicha, e que hoje se sabe ter sido
a febre amarella, introduzida primeiro em Pernambuco
por um uavio vindo da ilha de S. Thomé, de que foi a
primeil'a viclima um tanoeiro, que, ao abrir urna das
barricas trazidas pelo dito navio, de carne putrificada
expiroll immediatamcnle.

Com espantosa rapidez passou a epidemia para a 13a
hin, onde devastou grande numero de vidas, adoecendo
diariamente mais de duzentas pessoas, sendo poucos os
que sobreviviam nove dias e geralmente succumbiam no
mesmo dia do adoecimento. As casas, diz Rocha Pitta,
enchiam-se de moribundos, as egrejas de cadaveres e as
ruas de tumbas.

Enlre as pessoas mais importantes que succumbiram
do llagello, estava o bispo D. FI'. João da ladrc de Deus,
o conde do Prado, filho do governador, que falleceu
no mar POllCOS dias depois de sua partida para Lisboa,
muitos medicos, frades c altos funccionarios.

Durante todo esle horrivel tempo distinguiram-se
muito o governador em nclos de benel1cencia e caridadc
para com os enfermos, e uma senhora, D. Francisca de
Sande, das primeiras familias da Bahia, que abriu cm
sua casa um hospilal, ondc ministrava todos os cuida
dos aos enfermos.

No reconcavo, onde a molestia tambem teve ingresso,
foram menores os estragos pela immunidade que aprc
sentam os homens de càr.

A 4 de Junho do seguinte a11no de 1687 foi o marquez
das Minas rendido por Mathias da Cunha

Ma/Mas da Cunha
(1687-1688\

Continuou cm seu govcrno a epidemia, da qual um
anno depois, em 21 de Outubro de 1688, foi tambcm vi
clima.
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Principiou seu governo mandando fazer a guerra aos
indios do Ceará, que faziam grandes damnos e assallos
á capital e seu districto.

Adoecendo o governador, da Bicha, que então já ata
cava principalmente os recemchegados, reuniu em
palacio a camara e as principaes pessoas da cidade para
eleger-se quem, depois de sua morte, o substituisse no
governo, recahinclo a eleição no arcebispo D. FI'. Ma
nuel da Enc:unação, ficanll0 os negocios da justiça a
cargo do chanceller Manuel Carneiro de Sá.

Neste mesmo dia amotinaram-se os soldados dos dous
terços do presidio da cidade por soldos que se lhes es
tavam devendo, e, depois ~e se apoderarem da casa da
polvora, no Campo do Desterro, para onde Roque da
Costa Barreto, a havia transferido, exigiram a pagd dos
respec~ivos soldos no prazo peremptorio de 24 horas
sob pena de entrarem na cidade e saquearem-n'a.

Debalde a camara e o arcebispo empregaram todos
os meios de pacificação. e mesmo depois de lhes ter
aquella satisfeito o que se lhes estava devendo, não de
puzeram as armas emquanto se lhes não ·apresentou o
perdão assiguado pelo arcebispo e Mathias da Cunha,
que nos paroxismos da morte o firmou, fallecendo logo
depois, e recolhendo-se então os soldados a fazerem-lhe
as honras funebres.

O governo interino tomou então posse da administra
ção e entregou-a a 10 Je Outubro de 16\)0 a Antonio
Luiz Gonçalves da Camara Coutinho

Antonio Luiz Gonçalves da Camara Coulinho
(1690-1694)

Tomando posse do governo, foi seu primeiro acto
publicar a 10 de Novembro um bando, em que para
prevenir futuras faltas de farinha, mandava que todos
os moradores dez leguas em redor da cidade, ficassem
obrigados a plantar quinhentas covas de mandioca.

Auxiliou ao jesuita Alexandre de Gusmão no prog"esso



do seminario por esle fundado em 1686 em Belem, perto
da Cachoeira, onde ensinava primeiras lettras e gram
matica, e onde falleceu em 1724.

Em Porlu Seguro cinco homens de boa família tinham
reunido cm torno de si nma grande porção de faccino
ras paulistas com os quaes tyranisavam todo o districto,
não poupando nem a vida nem a propriedade. Para dar
rabo a estas dissoluções, mandou Antonio Luiz o des
embargador Dionysio d'Avila Vareiro, acompanhado de
cincoenta soldados, o qual conseguiu prendeI-os, entre
os quaes cinco principaes, que foram levados a Bahia,
onde, julgados, foram enforcados, fugindo para os matos
os que puderam esc~par.

No auno de 1693 fundaram os padres Agostinhos o
hospicio da Palma, e Francisco de Mendonça Mar, ou
da Soledade, descobriu a grula do Bom Jesus da Lapa,
no rio S. Francisco.

Finalmente estabeleceu este governarior a contribui
ção annual de 4:01l0~000 para o soccorro da colonia do
Sacramento ratificou o ajuste que os 1U0raclores de
S. Paulo tinham feito com o secretario do provincial da
companhia sobre negocios attiuentes ao indios, e, no
me~do vice-rei da rndia, entregou o governo a seu suc
cessor, que foi D. João de Lancastro

D. João de Lancaslro
(1694-1702)

Tomuu posse a 22 de Maio de 1694, e depois de Mem
de SÚ e Luiz de Oliveira, foi o que mais tempo gover
nou o 13razil

A este activo e esclarecido governador deve-se a re
construccão dos forles de Sanlo Antonio da Barra,

. Diogo e Sanla Maria a faclura da casa nova da Relação
e da da Moeda, que hoje n.io exislem mais, a de dous
caslellos sobre ti plataforma das porlas de S. Benlo e
do Carmo, a reedil1cação da cad~i!l, a couclusão da Sé,
e luuila' oulras obras de gr:lude necessidade e utilida-
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de, com as quaes começon sua acl ividaJe administra
tiva.

A casa da moeda foi mandada consLruir a pedido da
camara para se regularisar o valor da ulOeda e cunhar
se urna que corresse no Brazil. O rei accedeu a tão j usLo
pedido, e em 1694 mandou juizes, ensaiadores e os mais
officiaes precisos, com Lodos os insLrumentos e maLe
riaes necessarios, nomeando um superintendente, e
D. João de LancasLro deu execução a regia ordem, con
sLruindo a casa da moeda) onde depois de se ter cunha·
do a que se achou necessaria) foi fechada no anno de
1697.

Tambem foi duranLe o governo de D. João de Lan·
casLro que se exLinguiu o famoso quilomuu dos Palma
re~ em Alagoas, e que o mesmo governad 01', em cum
primento á ordem regia seguiu viagem para o centro a
visiLar as minas de Salitre, corno já expuzemos.

1Iandou dar execução a Ord Reg. de 22 de Maio de
1693 vinda a seu anLecessor, creando em Dezembro de
1697 a villa de Jaguaripe, a primeira que se erigiu 110

reconcavo da Bahia, a da Cachoeira em Janeiro de 1698,
e a de S. Francisco em Fevereiro.

E auLorisado pelas de 10 de Novembro e 2 de Dezem
bro de 1698, mandou fundar as povoações do Rio PreLo,
Parnaguá e Rio Grande (hoje cidade da Barra) afim de
que, reunidos seus habi LanLes, pudessem oppôr a neces·
saria resistencia aos indios Acoroases, Mocoases e Ro
delleiros, que infestavam os estabelecimentos da co
marca do Rio S. Francisco. Não bastando esLa mçdida,
mandou batel· os, conforme lhe ordenou a Carl. Reg.
de 17 de Novembro de 1699.

Com os indios mansos) porém, tomou o maior cuida·
do, estabelecendo regularnt:nLos apropriados para suas
aldeias e á caLechese, propondo novas reformas ao rei,
corno fossem seminarios para crear os indi os Colomins
e Cunbatains, eLe., eLc.
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No allOO de 1696 creou o rei JUizes de vara branca
na cidade para substituirem os ordinarios, e a ouvido·
ria de Sergipe.

No anno seguinte falleceu o celebre e notavel padre
Antonio Vieira a 18 de Julho e no dia immediato seu ir
mãó Ravasco, que, como secretario de estado do Sra
zil, prestou importantes serviços.

Tendo se tornado parLicularmente repetidos os ata
ques dos indios ferozls no Maranhão, sobre todos os
estabelecimentos do Itapicurú e M.earim, D. João de
Lancastro, em cumprimento á CarL. Reg. de 10 de
Fevereiro de 1699, fez marchar da Sahia uma força
consicteravel, que conseguiu reduzir os ditos indios, o
que novamente fez com os que hosLilisavam os habi
tantes do Rio Grande.

Ainda durante seu governo teve lagar o descobri
mcnto das minas de Ouro Preto e do Môrro, chamadas
minas de S. Paulo, pard onde era prohibida toda a
c0I11111unicação da Sahia, conforme ordenava a CarL.
Heg. de 7 de Fevereiro de 1701.

EmOm depois de ter estabelecido na capital da
Sahia uma aula de fortificações, segundo determinara
lhe a CarL. Heg. de 11 de Janeiro de:1699, e depois de
outros actos interessantes de sua longa e benefica admi·
nist::-ação, passou as redeas do governo a D. Hodrigo da
Costa.

D. Rodrigo da Costa
(1702-1705)

Durante o seu governo invadiram os hespanhoes de
Bueuos-Ayres a colonia e praça do Sacramento, acu·
dindo D. Rodrigo com a remessa elc forças.

Para obstar a emigraçào, que de todas as provincias
bcira·mar se estava dando para as minas descobertas no
hodierno Estado de Minas Geraes, principalmente da
Bahia d'oncle se transportavam muilas pessoas com
seus escravos, e~labeleceu O. Ibdrigo dilferente



presidias no interior para a apprehensão de escravos
que fossem conduzidos para as minas, ordem que
pouco depois foi revogada.

RemeLteu para Lisbôa amoslras de Garauáj deu anda
mento a fabrica de salitre; estabeleceu a' de polvora na
Balliaj concertou e augmentou as fortificações do Môrro
e outras da cidade, bem como da ilha de Itaparica e
fóz do Paraguassúj creou a junta das missões estabe
lecida pela Carl. Reg. de 12 de Abril de 1702, diri
gida a D. João de LancasLro e cumpriu a de 10 de Fe
vereiro de 1704, que mandou correr no Brazil a moeda
de cobre de Angola.

Luiz Gezar de Menezes
(17(\5-1710)

A 8 de Setembro de 17il5 enceLou elle seu governo
que finalisou-se a 10 de Maio de 1710.

No anno de 1707 Leve logar o primeiro synodo dio
cesano, que houve no Brazil, convocado pelo arce
bispo D. SebasLião Monteiro da Vide, o qual organisou
a constituição do arcebispado.

Luiz Cezar pl'Omoveu a plantação da pimenta e da
canella e auxiliou a culLura de canna do Maranhão.
Prestou auxilios ao governador do Rio de Janeiro,
Antonio de A.lbuquerque Coelho de C'lrvalho, para re
pellir os facciosos, que (le Minas-Geraes. perLurbavam
a tranquillidade publica na sedição entre os paulistas
e os nascidos em PorLugalj e edificou um arma7.em
]J1ra deposito das farinh'lS vindas das cornal'cas do sul.

A 10 de Maio entregou a administração a seu successor
D. Lourenço de Alrnarla.

D. Lourenço de Almada
( 1710-1".'11 )

'esse curlo Lempo de seu governo foi o Hio de Ja
neiro invadido pelos francezes. Por esLe molivo apres
sou o governauur os Lr.tbalh JS da ç"):~slrucção das for-



tilicações de Itaparica, que achou começada e concluiu,
e na c:lpital levanlou uma bateria proxima a egreja da
Conceição da Praia e um fortim no Rio-Vermelho.

Oull'O facto meD11ravel de seu curto governo foi a
revolução de Pernambuco movida ou alimentada pelo
governador SeiJastião de Castro, ao qnal mandou
D. Lourenço prender na forlaleza de Santo Antonio
altlU do Carmo, donde depois remetleu-o a Lisboa.

D. Pedro de Vasconcellos e Souza, 30 conde
de Casielio-Melhor

(1711-1714 )

Os acontecimentos de Pernambuco e a invasão do Rio
de Janeiro por Dugua' Trouin tiveram immeciiata in
l1uencia sobre as sedições que, sob o governo de Pedro
de VasconceIlos, tiveram Iogar na 13Jhia.

Para o fim de garantir as costas, augmentar as fortifi
cações do porto da I3ahia, e mandar uma eSl(uadra
crusar pela costa, havia necessidade de dinheiro.

Para obtel-o mandou-se crear um imposto de 10 0/.
sobre o valor de lodos os artigos de importação, ao qual
lributo se ajunto.! um onlro augmealando de melade
o preço do sal.

Um e oulro foram mal recebidos na Bahia, onde
então se achava a mór-parle do commercio brazileiro,
e, querendo Pedro de VasconcelI05, logo depois que, a 14
de Outubro, lomou posse do governo, pôl-os em execu
ção, arrebenlou uma revolução.

O povo reuniu-se lumultuariamente e elegeu-,um «juiz
do POVo». Tocou-se o sino da revolla, e d'ahi a pouco
achava se cercado o palacio do governo, emquanto
uma com missão, com o juiz do povo á frente, dirigiu-se
ao governador exigindo a :Ibolição do novo imposto
de importação e a reslauração do antigo preço do sal.

Pedro de VasconcelIos, na sua resposta, fez ver a
commissão, que não tinha força pam s:l~isfazer-Ihes a



exigencia, visto estar elle apenas dando execução ás re·
gias ordens.

Não se vendo satisfeito, dirigiu se o povo á casa de
Manuel Dias Filgueiras, arrematante do contracto do
sal) e achando-a fechada, escalou as portas e deslruin
nem só a mobília e o mais que existia no interior,
como, arrombando o armazem, abriu as pipas e todas
as mais vazilhas que continham diversos liquidas, dei
xando-os correr pelas ruas, e fazendo o mesmo na casa
de um outro negociante, sacio do dito Filgueiras.

Debalde procurou-se aquietar as massas saulevadas
cnm o encanto da religião. O arcebispo, á frenle de
sea clero e de toctas as irmandades,e munido de
,uma ambula conlendo as sagradas particulas, percorreu
a cidade alravez da massa dos perturbadores.

O povo prestou ao Sacramento as honras do costume,
acompanhando-o devotamente a egreja d'onde linha sa·
hido, mas apenas se achavam as sagradas hoslias nova
mente no sen tabernaculo, scintillaram de novo as
armas e seguuda vez foi cercado o palacio do governo.

D. Lourellç~ de Almada que ainda não tinha partido
da Bahia, e que se achava em palacio, aconselhou ao
governador que cedesse; e assim fomlTI s~llisfeilas as
exigencias do povo, concedendo-se-lbe ainda em cima
uma amnistia por tudo quanto n'aquelle dia se tinha
praticado, e ás 6 horas da tarde, emmudecendo o sino
da revolta e retirando·se o povo, notou-se, então,em lo ia
este tumulto que nenhum brazileiro de consideração
interviera n'e11e, sendo seus molares quasi todos por
tuguezes.

Poucas semanas depois é o sino da revolla novamen·
te posto em movimento; o p070 outra vez reuniu-se
na praça; nova commissão vae ter-se com o gover·
nadar, que se achava em casa de D. Lourenço de AI·
mada, a exigir d'elle que expedisse embarcações do



comboio com os competentes soccorros para a restau
ração do Rio de Janeiro.

Debalde D. Lourenço de Almada, em nome do go
vernador, fel. ver ao povo a impossibilidade de tal
plano, nem só pela falta ele dinheiro, como pela de
material de guerra.

Mas o povo, por uma resolução sua, autorisou-o a
applicar àrruelle fim os dinheiros de cousas pias, exis,
tenles e guardados nos eonventos dos Theresios e dos
Jesuítas e a obter o que faltasse por meio de uma con
tribuição cobrada particularmente dos negociantes por
tuguezes.

Annuindo Vasconcellok por experiencia, declarou que
fi camara designasse a contribuição, com o que reti·
rou-se o povo salisfeito,

No dia seguinle teve a camara que se submetter ás
prescripçõe.' do juiz do povo e estabeleceu a contribui·
ção, montando a grandes sommas a subscripção dos
homens de negocio.

Mas emquanto se preparava a esqnadra, chegon a
nolicia da evacuação do Rio de Janeiro a 11 de Novem
bro de 1711.

Os effeilos, porém, d'esles dons t:lmu1tos duraram
ainda certo tempo. O jniz do povo conservon seu poder
usurpado e logo que as autoridade não se submettiam
a seus desejos, chamados uinteresses do povo», amea
çava com o sino da revolta.

Por este molivo pensou-se seriamente na abolição
de lal tribuno incommodo.

O governador, decorrido algum tempo, mandou pro
ceder em segredo a devassa conlra os participantes de
amhos os motins, conseguindo, apenas, a prisão de
poucos por se evadir o maior numero.

De seu lado queixou-se acamara á côrte dos taes
juizes, que se haviam constiluído ainda mais perigosos
que os anligo lrib'uuos de Roma, e de LisbOa veio
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ordem abolindo para sempre esse tribunalo revolucio
nario e ordenando um summario.

Tudo, porém, finalisou-se com o perdão e com o
completo restabelecimento da ordem.

Desconlenle com eslas cousas, pediu Pedro de Vaso
cpnce\los successor, sendo·lhe dado D. Pedro de No
ronha, mal'quez de Angeja.

D. Pedro de Noronh'l, marque: de Angeja
(171-1-1718)

Tomou posse esle governador a 13 de Junho :ie J71·1
na qualidade de 3u vice·rei do Brazil.

Seu primeiro aclo foi restabelecer o imposlo ela dizi
ma que dera motivo ao motim atraz descripto, não mo
vendo-se d'esta vez a menor opposição, tendo-se, porém,
no anno de 1716 de executar a pella u\lima a dous réos,
succedeu que um d'elles cahiu vivo com o algoz rio
alto do palibulo, por se ler quebrado um dos traves·
sões.

A Irmandade da Misericordi3, basearla em um antigo
uso, cobriu o réo com sua bandeira; mas o meirinho
das execuções, despresando lal formalidade, acabou
o penitente ás estocadas.

Immedialamenle irritou-se o povo, querendo alassa
Ihar aquelle meirinho) do qU3 o livrou a presença de
espirito do vereador Jeronymo de Burgos, l'azcndo-o
recolher á cadeia debaixo de grande escolla.

Julgando-se a irmandade o/Tendida, dirigiu-se a pa
lacio a exigir do vice-rei a prompta punição do mei
rinho.

O marqnez de Angeja, porém, sem se atlerar da mnl
tidão, que levantava vozes sediciosas, mandou disper
saI-a pela guarda, e d'al1i mesmo recolher ti cadeia os
que compunham a irxandade, sollando-os somente a
pedido do respectivo provedor, o que tudo foi appro
vado pela Carl. Reg. de 30 de Abril de 1716.

A este governador deve-se varias rneihoramenlos. En-
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tre elIes o complemenlo das obras da Sé, da casa do ca
bido. que, em agradecimento, mandou collocar seu re
trato na m~sma casai as obras de conservação do
Dique, em cumprimento da Carl. nego de 26 de Março
de 1716; a reabertura da casa da moeda, fechada desde
1697, por abundar agora o ouro na Jacobina; a factura
das náos Padre Eterno e N. S. da Palma e S. Pedro,
Hem como da de nome Madre de Deus e S. Francisco,
cO:lforme mandava a Carl. R?g. de 12 de Abril de 1717
que determinava se construisse todos os annos uma nio
de sessenta peças.

Tambem fez parte de sua actividade o concerto e me
lhoramento das fortificações, pelo que foi pessoalmente
ao reconcavo, levando comsigo omciaes engenheiros
para o estabeiecimento das precisas forLificações. e, em
cumprimento da Carl. Reg. de 26 de Março de 1715, e:.;la·
lJeleceu diversas eslancias de madeira de coustrucção.

Governando ainda o mesmo marquez, chegaram á
Bahia cm Abril de 1718 diversas famllias de ciganos oe·
gradados do reino, pelo seu máo procedimento escan·
daloso, pela provisão de 11 de Abril de 1718, os quaes,
por ardem da camara, Joram habitar o bairro da Palma,
por isso chamado da Mouraria, onde se propagaram
tauto, que a camara designou-lhes outro lagar na fre
guezia de Santo Antonio alem do Carmo.

D. Sancho de Faro e SOll::a, conde de Vimieiro
(1718-1719)

Tumou posse a 21 de Agosto de 1718, e Jalleceu a 13 de
Outubro do seguinte anno, sendo sepultado na copella
mM- da e~I'C'.ia da Piedade, oude D. João de Mascarenhas
mandon coUocar uma campa.

Deu principio a uma guerra aos geutios, que conti
nuavam a infestar os districtos de Cayrú e Jaguaripe.
Do Hio de JalleirJ vieram remellidos, com devassa dos
iusullos e roubos que tinham feito nas costas d'aquella
provincia, uus qual'enta e oito piratas de diIferentes na·
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ções, que tinham sido apprehentliclos naufragos na:costa
de Iacahé. Foram encerrados na fortaleza de Santo An
tonio além do Carmo, conseguindo fugir treze.

Os trinta e cinco restantes foram passados a enxovia,
sendo pouco depois condemnados pela relação a pena
ultima, excepto tres por não terem prova geral, cinco
menores e oito a penas de galés perpetuas.

Dos vinte e nove restantes, vinte e dous foram execu
tados n'um dia e cinco no outro. Este horrivel especta
culo de justiça, com quanto severamente legal, entristeceu
na tradição popular o nome do conde de Vimieiro.

Fallecido D. Sancho, tomaram posse a 14 de Outubro
do governo do Estado o arcebispo, o chanceller da re
lação e o mestre de campo mais antigo da pr:lÇJ., con
forme vinha determinado na via de succe!>sào. que se
achava no collegio dos jesuilas.

Desse governo interino ha a notar-se, alem dos apres
tos de que tratou para uma entrada contra O' indios de
Jiquiriçá, mais o despacho que fez do proverlor da cas:!
da moed'l, Eugenio Freire de Andradv, a Minns-Geracs
para estabelecer a cobrança dos quintos e easas de fu 11

dição, o que trouxe uma serie de motins, e, finalmente,
a execução que começaram a dar ii provisão de 24 de
Fevereiro de 1719, relativa ii factura da ponte da alfan
dega.

A esse governo succedeu a 2;\ ti ovemhro de 1'720
o 4° vice-rei, Vasco Fernandes Cesar cle Menezes.

Vasco Fernandes Ce:ar de lIIene:es, de.pois condt.'
de Sabugosa, 40 uíce-rei

(1720-1735)

Foi um dos mais distinctos governadores que teve o
Brazil e aOBahia, e o que mais tempo governou ('). Sua ad
ministração, entretanto, começou acompanhada de uma

I') Mem de Sá governou :-1 a 15 nllllOS, o conde d:!s (~al
veas 14, D. Pernando José de Portugal 13, e Diunu 1Jiniz
de Oliveira 10. t>
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grande revolução atmospherica, que na noile de 19 de
Março de 1721, das dez para as onze 110ras, desabou sobrc
a Bahia, começando por uma chuv'l.miuda e vento forte,
a que logo se seguiram vivos relampagos e horroroso
e<;lampido de trovões, lançando raios com tal profusão
sobre a cidade, que lodos os seus habitantes ficaram
consternados, julgando ser aquelle o ullimo dia de sua
vida.

«Este luzenle horror de rayos e lrovões, diz Rocha Pilta,
se vio melboI' das prayas opposlas á mannl1a e de ai·
gumas lanchas de pescadores, as quaes coll1eu a uoite
junto á barra, parecendo, que desciào do ar os rayos
como fogueles sobre a lerra, e sobre o lDar, na Cidade,
e na Slla enseada; e fuy prodigio, que, eslando muilas
embarcações no porLo, grandes, e pequenas, não ofTen
dessem a nenhuma, e só deixassem sinaes de fogo no
maslro de hum na vio".

Em Lerra apenas som-eu a varanda da Ordem Terceira
do Carmo, onde partiu-se uma pedra e levemenle aja
nella da casa de um desemIJargador. C08sequencia mais
101lgiqu~ foi o desmoronamenLo, havido no dia seguinle,
de algumas casas da ladeira da Preguiça e da Concei
çüo da Praia, por estar já havia alguns annos, com
uma IJrecha a muralha. que susLenlava a platafórma
do casLello de SanLa Luzia á cavalleiro dessa parle da
cidade, sem, enLrelanLe haver perdas de vidas.

Tambem ao reconcavo trouxe a alludida tempestade
alguns esLragos, parLicularmenLe em Sauto Amaro, onde
o SuIJahé e seus affluenles tanLa agua tomaram que
inundaram aquella então povoação, lrazendo a pcrda dc
muito assucar cxistenLc nos lrapiches, e tambem, feliz
mcnte, não havendo morLe a lamentar.

A estes desastl es seguiu-se mais uma secca geral no
Brazil, dando esLes exlraordinarios aconLecimentos en
sejo ao vicc·rei para descnvolver um raro tino e activi
dade 110 remediar e anal' as má'i consequencias.



No anno seguinte, a excepção da visita que teve do
patl'iarcha de Alexandria, Carlos Ambrozio Mezza
uarba, que voltava da China d'uma commissão perante
o imperador, e da morte do arcebispo D. Sebastião
Monteiro da Vide, que desde 1700 governava a archi
diocese, pouco de lmporlante houve.

Começou em 1724 Domingos Allonso Sertão ::I con
strucção da casa do Noviciado, que legou aos je
suitas.

N'esse mesmo anno visilou o vice-rei o reconcavo,
elevando Maragogipe a villa e á mesma cathegoria Jaco
bina e Minas dll Rio de Contas. Além disto, no dia -! de
Janeiro, das sete para as oito horas da noiLe, ouviu se na
cidade um assustador estrondo subterraneo, seguidll
cl'um pequeno tremor ele lerra, tambem sentido em !La
parica, o primeiro teITem'>Lo experimentado na Bahia.

Outro perigoso accidenLe foi o iuceudio, que se mani
festou na casa da polvora, indo o proprio vice-rei ab..\·
fal-o, o que conseguiu com grande risco de sua vida e
felicidade.

Creou nesse tempo em palacio urna academia liLtera
ria, sob o nome de A.cademia Brazileira dos Esquecidos,
a Iludindo ao descuido do governo em animar os ta
lenlos no Brazil.

No seguinte anno conseguiu prender em Ilhéos um
famigerado Joào Figueira, que, acoutado nos esconde
rijos d'aquelJa comarca, e defendido por indios ferozes
que o obedeciam, trazia Lodo aquelJe districLo em con
stante anciedade, fazendu a seus habiLanLes hOl'riveis
esLI'::Igos.

AugmenLou a casa da nlfan.1cga com a acquisição de
um trapiche de nome Caldeira.

Proseguiu nos annos seguintes nas guerras feitas aos
indiús ferozes sob a direcção do eapiLfio-mór AnLonio

Velll1so da Sil va. Fundou mais as villas de Santo Amaro,
ILapicurú, Iuhlmbupe e 1\.bbadia, bem co:oo a do Bom
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Succe!'\so do Fanado, no districlo das minas 1I0vas elo
Arassuahy, cujo lenüorio reuniu ao da Bahia. Abafou
uma I evolta dos sold..ldos do regimento denominado
Terço Velllo da praça, punindo os cabeças com pena
capital.

No auno de 1732 houve novo desmoronamento de lerra
da praça das parlas de S. Bento sobre as casas da Con
ceição da Praia, matando algnmas pessoas. Prendeu em
1733 a um impostor que vagava por Alagôas inti
lnlando- e principe do Brazil, acompanhado de um
padre Euzebio Dias Laços, remeltendo-o em 1735 para
Lisbôa. Occupou-se muito com o estabelecimento e des
coberta de minas e COlll a reducção dos indlOs a obe
diencia, e solicitou ao governo que os homens de côr
fossem reunidos aos corpos militares dos brancos, o que
foi sanccionado pela provisão de 12 de Jaueiro de 1733.
Finalmenle, a 6 de Maio de 1735 ,fui subsliluido por AII

dré de Mello e Castro, conde das Galveas, e 5· vice·rei.

André de Mello e Castro, conde das Galveas, 50 vice-rei
(1735-1749)

Principiou seu governo proseguindo na descoberta,
começada por seus antecessores, das minas de ouro e
pedras preciosas no rio S. Malheus, encarregando esta
diligencia ao paulista José Pereira Dultra. Ordenou,
em vista da secca que llagellava o Brazil, já havia dous
annos, que tôdos os senhores de engenho planlassem
mandioca; estabeleceu nas minas o systema de capita
ção e remelteu ao governador de Pernambueo soccor
ros para expellir da ilha de Fernando de Noronha os
l'rancezes que d'ella se haviam apoderado.

Tornando-se frequeutes os roubos na cidade, tendo
se dado então o de dezesete lampadas e outros obje
elos de prata das egrejas, no valor de 140.000 cruzados,
desenvolveu o goveruador toda a actividade em des
cobrir e casligar os aulores, callseguillJ J somente ap·



prehender um proprietario de uma fabrica no bairro
de Santo Antonio, ond ~ toda a prata era amoedada. Este
homem foi punido com a morte de fogo.

Em 1737 incenrlio.l-se, a 9 de Maio, a náo da Iudia
Nossa S!}ohora do Rosario e Santo André, começando o
incendio na praça d'armas, e morrendo para mais de
vin te pessoas.

André de Castro mandou estabelecer no rio S. 1\1a
theus uma fabrica de córte de madeiras; pediu provi.
dencias a côrte contra o allgmento do numero de freiras
e ecclesiasticos, ao que se devia ter havido, durante
quatro an.lOS de seu governo, apenas dous unicos ca
samentos de pessoas de representação.

Em 1739 livrou a cidade baixa de total aniqnila
menta pelo incendio, que no dia 18 de;Março se mani·
festou no trapiche denominado Bruçane: a poucos
passos da alFandega, onde ás 3 horas da madmgada se
achou o vice·rei, conseguindo com granries esforços ex
tinguir o fogo.

N'este mesmo anno creou elle um. corpo de mi!icias,
enviou soccorros á colonia do Sacramento; erigiu a
villa do Urllbú, mudou a séde de Minas do Rio (le
Contas para o ponto onde hoje se acha; fez rija ~uelTa

aos selvagens de Cayrú e .lacobina; remetteu para Lis·
boa diversos :lnimaes e aves do Brazil, e das minas cle
ouro recolheu á casa da moeda 2754 1/2 libras de
ouro em pó em dous annos.

Em 1748 houve um grande desabamento de terra a 3
de Ml.io, sobre o Pilar, e em 1749 foram os estabeleci
mentos do Cayrú atacados pelos selvagens, que incen
diaram as casas e mataram mais de trinta pessoas.

A 16 de Dezembro de 1749, passou o conde das Gal
vcas a administração a D. Luiz Peregrino de Carva
lho Menczcs de Alhayde.



D. Lili:; Peregrino de Carvalho ~fene:;es de Alhayde
10° conde de Alollgllia, 6" vice-rei

(1749 -1755)

Continuaram sob seu governo os assaltos dos selva
gens, dando-se nm em Junho ue 1750, de improviso nas
aldeias de Camamú.

O conde de Atouguia exigiu da côrte a creação do
logtlr de juiz de fóra na Cachoeira, estabeleceu a nova
cohrauça dos quintos segundo o plano dos mineiros
em 21 de Março de 173*, ab:llida a capitação; fllnrlou
na CacllOeira um registro p:lra a cobrança dos direitos
de pJssagem; determinou que todos os ourives fossem
obrigados a trabalhar armados, mandou erigir em villa
a povoação da Barra do Rio ürande, segundo mandava
a resolução regia de 10 de Dezembro de 1752, e despa
chou dous dezembargadores da relação da Bahia ao Rio
de Janeiro para J'egular a que então alli se Linha creado.

Mandcu abrir a casa da moeda para cunhar moedas
de prata; promoyeu a cultura das amoreiras, e attrahiu
tecelões e pintores da India pRra o estabelecimento das
fahricas de chitas, que o governo pretendia formar no
Pará e no Maranhão.

Em 1752 foi installada na capital a Meza da Inspecção,
creada pela lei de 1° de Abril de 1751.

Finalmente, a 7 de Agosto de 1755, retirou-se o conde
para Lisboa, onde, complicado no crime de regicidio
tentado contra D. José I, foi decapitado.

Assumiram então o governo, conforme designava a
via ele successão guardada pelos jesui tas, o arcebispo
0. José Botelho de i\f lltos, o chanceller Manuel Antonio
da Cunha Souto Mayor e o coronel Lourenço Monteiro,
que pouco depois fallcceu, e governaram até 23 de De
zembro do mesmo anno, quando tomou posse da admi
nistração o entiio nomeado conde dos Arcos e vice-rei,
D. Marcos de Noronha e Brito

79 .
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D. Marcos de Noronha e Brito, 60 conde
dos Arcos, 7 0 vice-rri

(1755-1760)

Achava-se o conde dos Arcos governando Goyaz quan·
do foi nomeado para administrar a Bahia, pelo que,
largando aquelle governo a 30 de Agosto de 1755, se·
guiu d'alli por terra, no 10 de Outubro, fazendo nesta
viagem uma vizita a serra de Monte Alto, onde então
se pretendia estabelecer uma fabrica de salitre, sobre
o que já fallamos em outro logar.

Tomando conta de seu governo, teve logo de pôr em
execução uma grande dorrama de novos impostos, orde
nada pela metropole, para a reedificação de Lisboa, em
grande parte destruida pelo terremoto de 10 de Novem·
bro de 1755. Ficou assentado n'uma grande assemblca,
convocada a 7 de Abril, que a Bahia toda concorresse
com uma contribuição de tres milhões de crusndos, dis
tribuída por todas as villas da capitania e de Sergipr
e paga em trinta anIlos, a 100.000 cruzados por anno, di
cando aos povos da capitania, como diz a respectiva acla,
o summo pezar de não poderem converter o sangue das
proprias veias em abundantes cabedaes para todos oO'tl
recerem nesta occasião espontaneamente a S. M., em
signal da grande fidelidade e zelo de seus vassal1os».

A descoberta de salitre em Monte Alto deu, em se
guida, motivo para atlrahir para alli a attenção do go
vernador.

Depois teve logar a desannexação do territorio de Mi
nas Novas, que foi addicionado a Minas.

Mas o que de mais importante houve durante este go
verno foi a execução do decreto de 11 de Maio de 1757
relativo a expulsão dos jesuitas.

Recebendo o conde dos AI'COS a participação que, no
10 de Maio de 1758, lhe fez o marquez de Pombal, de
que os jesuitas, pela opposição que haviam feito ao tra.
tado de limites de 16 de Janeiro de 175ú entre Portugal



c Hcspanha e intrigas espalhadas, se achavam adiados,
privados dos confissionarios e entrada no paço, e que
para abater-lhes o orgulho, havia D. José obtido da
curia romana um breve pelo qual o cardeal Saldanha
era nomeado seu reformador geral nos domínios por
luguezes, officiou immedialamente o "ice-rei ao provin
cial da companhia para que nem e11e, nem oulro jesuita
tivesse a menor ingerencia e communicação com pa
lacio.

A Carl. Reg. de 8 de Maio de 1758 expedida ao ar
cebispo e por este pouco depois recebida, mandava re
colher aos claustros os jesuilas que parochíassem mis
sões e aldeias de indios, as quaes deveriam ser ereclas
em villas, com parochos seculares, aos quaes se estabe
leceria congrua.

Foi em consequencia desla regia delerminação que se
cre~lram as alé hoje insignificanles vilIas de Trancoso,

ilIa Verde, Olivença, Barce110s Santarém, Soure, POUl
bal, Pedra Branca, Mirandella, Abrantes, elc.

Outra carla rcgia de egoal data nomeOl\ ao dezem
bargador da supplicação, Manuel Eslevão de Almeida
Vasconcellos Barbariuo, para vir a Bahia conhe'cer, por
intimação previa aos prelatlos da companhia cm vinle
dias, quaes eram os bens immoveis que possuiam e a li
cença regia para isso, sendo logo sequeslrados aquelles
que sem essa licença eslivessem em poder dos jesuítas.
Alem dislo vinha o dilo dezcmbargadol' munido de in
strucções especiaes acerca da forma por que devia pro
ceder na inslallação das referidas villas etc.

Uma Carl. Reg. de 19 do me mo mez mandou esta
belecer uma Juuta, ou Delegação do Conselho Ultrama
rino e Meza de Conscicucia c Ordem, para o provimento
dos vigados c para as mais diUgencias em que fosse
ncccssaria a interl'crcncia daqucllcs lrilJunaes.

Esta junta era compJsLa do cilado dez embargador
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Barbarino, de mais outros vindos de Lisboa e do arce
bispo como subdelegado do cardeal Saldanha.

Passando, pois, o arcebispo a dar principio a sua
commissão, depois de um conflicto com o deão da Se,
que tambem havia recebido egual subdelegação do car
deal Saldanha, conflicto que foi resolvido pelo governa
dor, deu ao dezembargador Fernando José da Cunha
Pereira as necessarias instrucções, que elle executou
apresentando perante toda a Congregação dos Jesuitas,
no Collegio, no dia 7, o breve e mais ordens, que leva-
va, relativos a reforma da companhia.

Feito isto, passou o reitor, com todos os jesuitas, em
acto de communidade, assim como o provincial e o
reitor do Seminario, a render ao arcebispo em seu pa·
lacio a devida obediencia, e a 9 foi o provincial intima
do por parte do prelado á, em tres dias, fazer recolher
ao collegio todos os curas da compauhia, residentes em
exercicio na cidade e suburbios, e em trinta os resi
dentes nos logares mais distantes.

Pouco depois, porem, sob o pretexto de serem es'
trangeiros, foram prezas doze jesuítas e a 30 de Janeiro
de 1759, remeLLidos para Lisboa segu.indo-se pouco
mais tarde a prisão de todos os mais, o sequestro cle seus
bens, como determinava a Cart. Reg. de 19 daquelle
mez, e a de 3 de Setembro do mesmo anno de 1759 de
clarava-os rebeldes e traidores e, como tael>, proscri
ptos e desnaturalisados.

Foi o que trouxe a prisão de todos no Noviciado,
d'onde, debaixo de grande escolta, foram passados, a
18 de Abril de 1760, para bordo das n,'Ios 1 assa Senho
ra do Carmo e Nossa Senhora dA Ajuda, elll numero (le
cento e dezesete e remeLlirlos para Lisbo ,seguidos mais
tárde dos restantes, vindos de difTcrentes parles do in
lerior.

Alli foram recolhidos á forLalrza de S. Juliào, entran
do os que não se queriam sujeitar as condições esLabe·
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lecidas na lei de 28 dp. Agosto de 1767, na extincção
geral determinada pelo breve "Dominus ae Redemplor
noste!'>' placHado pela lei de 9 de Agosto de 1773.

Finalmente a Cart Reg. de 28 de Agosto de 1770,
expedida ao governador conde de Povolide, mandou
avaliar e arrematar perante a junta da fazenda os bens
da ordem, sendo arrematados os immoveis pela quan
tia de 5-t7:896~C05, quando, segundo al'firma Accioli, va,
liam mai~ de 4 milhões de crusados.

O conde dos Arcos prestou ainda os seguintes servi·
ços: augmentou a casa da moeda; concluiu a obra do
paredão que segue do forte dos Francezes até o Novi
ciado; enviou para Pernambuco, em cumprimento á
provisão regia de 18 de Septernbro de 1753, annualrnen
te um adjutorio de 8:000~000 para snas despezas, reti·
rando-se em seguida para Lisboa em uma das embar
cações que transportaram os jesuítas.

D. Antonio de Almeida Soares Porlugal, 3.· conde de
Avinles, 1· marqlle: de Lavradio, 8.· e ultimo

viee-rei na Bahia
(1760)

Tomou posse a 9 de Janeiro de 1760 e assalLado logo
de grave moleslia, succumbiu a lj, de Julho do mesmo
:.tnno, sem ter tido tempo de prestar serviços de impor
tancia. Falleceu n'uma casa de campo no arrabalde de
Nazareth e foi sepultado no convento de S. Francisco.

Reuniram-se então os desembargadores, acamara,
os prelados das ord0ns religiosas e as principaes pes
so~s da cidade para elegerem um governo, e n'esse mes
mo dia assumiu a administração o eleito, chanceller
Thomaz Robim (ou Roby) de Barros Barrello, que go
"ernou somente até 21 de Junho do anno seguinte por
niln ter sido approvada essa eleição pelo governo de
Lisbua, subslituimlo-o n'essa data um triurnvirato com
posto do novo chanceller José de Carvalho de Andrade.
o coronel Gonçalo Xavier de Barros, Alvim e o arel;-
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bispo D. FI'. Manuel de Santa Ignez, então simples bispo
coadjuctor, entrando este ullimo somente a 29 de Julho
do seguinte anno de 1762.

Este governo continuou a exploração do salitre, fa
zendo examinar as ribeiras dos rios Sipó e Paraúna
em Jacobina; creou a villas de Pedra Branca, em
cumprimento do aviso de 21 de Abril de 1761 e de Ma
rahú por arrIem da Carl. Reg. de 16 de Abril de 1761;
e estabeleceu a fabrica de salitre em Montes AILos. Em
1763 passou-se para o Rio de Janeiro a séde dos vice
reis do Brazil; crearam se as comarcas de Ilhéos e
Porto Seguro revertidas puucos annos para a corôa; o
governo interino cuidou do reparo de todas as forti
ficações, de prevenção pela guerra então existente entre
França, Hespanha e Portugal, fez expurgar os qui
lombos de negros fugidos; mudou para o Collegio a
Cathedral emqnanto se concertava a Sé, conforme orde
nava a Carl. Reg. de 26 de Outubro de 1765; creou
um corpo regular de artilheria, em cumprimento da
Carl. Reg. de 26 de Novembro 1765, e deu fim aos
excessos praticados nas festas do Corpo Santo.

D. Antonio Rolim de Menezes Tavares,
conde de Azambuja

(176H-1767)

Estando no governo de Matto Grosso quando foi no
meado para o da Bahi3, partiu d'aquella capitania para
esta fazendo por terra a viagem e tomou posse a 25 de
Março de 1766.

Creou diversos cargos de auxiliares, propoz a eleva·
ção em villa do povoado de Joazeiro, e poz em exe
cução o cieterminado na Carl. Reg. de 22 de .Julho de
1766 sobre serem obrigados os vadios a viver em povoa·
dos civis, com pelo menos cincoenta fogos, com um juiz
ordinario e vereadores; paz em execução a impatriolica
ordem de 30 de .Julho d'aquelle anno, que mandava ex
tinguir na capital e provincia o officio de ourives, de-



633

molindo-se as forJas, recolhendo-se á casa doa moeda os
instrumentos, e assentando praça todos os officiaes e
aprendizes ourives, destruindo-se conseguintemente
cento e cincoenta e oilo ourivesarias.

Finalmente, seguiu para o Rio de Janeiro nomeado
vice-rei para succeder ao conde da Cunha, entregando
a administração da Bahia, a 31 de Outubro de 1767 ao
arcebispo D. FI'. Manuel de Santa Ignez, que governou
até 19 de Abril do seguinte anno de 1768, sem n'esse
periodo occorrer cousa alguma de importancia.

D. Lui: Antonio de Almeida Portugal Soares d'Eça
Alarcclo Mello Silva e Mascarenhas, 4° conde de Avintes,
e 2° marque: do Lavradio

(1768-1769)

Tomou posse a 19 de Outubro de 1768 e passou-se
para o Rio de Janeiro a 11 cle Outubro de 1769 na qua
lidade de vice·rei, sem que durante seu governo se
desse facto algum digno de memoria, a não ser UIU

pequeno tremor de terra, que se sentiu na Bahia a
meia noite do dia 10 de Agosto de 1769, felizmente sem
prejuizo algum.

D. José da Cllnha Grau de Athayde e Mello,
conde de Povolide

(1769 -1774)

Tomou posse a 11 de Outubro de 1769. Procedeu á
venda dos bens cios jesuitas' foi abolida a provedo ria
da fazenda publica, que foi substit'lida por uma junta
da fazenda, conforme o alvará de 3 de Março de 1770;

promoveu a cultura do fUIUO nos campos da Cachoeira,
e retirou-se para Lisboa, entregando o governo a 3 de
Abril de 1774 á junta composta do arcebispo D. Joa·
quim Borges figueiroa, chanceller Miguel Serrão
Diuiz e o coronel Manuel Xavier Ala, como ordenava o
alvarà de 12 de Dezembro de 1770.



Manuel da Cunha Mene:es, conde de Lumiar
(1774-1779)

Tomou posse á 8 de Outubro de 1774 vindo de go
vernar Pernambuco. Eutre os mais interessantes actos
de seu governo, acham-sc a creação de uma anla de
artilharia na capital, o regimento dos nteis e a remessa
ao Rio de Janeiro de dous regimenlos de 13 linha pelo
facto de estar o governo de Buenos-Ayres inquielando
as fronteiras do Brazil.

Foi seu successor o marquez de Valença, O. Alfonso
Miguel de Portugal e Castro.

D. Alfonso Miguel de PorILIgai e Caslro
marquez de Valença

(1779-1783)

Tomou posse a 12 de ovembro de 1779 e de cujo
governo nada de importante ha a referir.

A 31 de Julho de 1783 emb:lrcou para Li5>boa e man
dou entregar u guverno ao arcebispo D. Fr. Antonio
Correia, ao cltanceller José Ignacio de Brito Boccarra
Castanheda e ao coronel José Clarque Lobo, cuja admi
nistração, egllalmeute esteril, se estendeu até G de Ja
neiro tle 1784 quando assumiu o governo o seu su b<;li·
Luto D. Rodrigo José de Menezes e Castro, con(le de
Cavalleiros.

D. Rodrigo Josíi de iltIene:es e Caslro, Conde
de Cavalleiros

(1784-1788)

Muito mais interessante foi a administração d'este
governador, que o acabava de ser de Minas-Geraes.
Prestou attenção a agricultura, mandando proceder
ao plantio da pimenta da India; mandou alargar alrru
mas ruas da cidade, fez a praça da Piedade e os curraes
de S. José, bem como outras obras de utilidade publi
ca, entre as quaes o Celleiro Publico e o Hospital dos
Lazaros.
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De tempos remotos existia fóra da barra perto da
capclIa dos Lazaros um lazareto, onde eram recolhidos,
alem de outros doentes pobres do paiz, os atacados de
escorbuto chegados nas embarcações de Arrica. A pe
dido da camara no anno de 175fí tinha concedirlo o
governo por provisão de 27 de Iarço de 1762 a factu
ra de um hospital, mas exclusivamente pa.a leprosos, e
não para os atacados de escorbuto, sem que, porém,
se tivesse, alem <l'isto, dado até então um só passo
n'este negocio. D. Hodrigo, pois pondo em pratica a
idéa, comprou a quinta que tinha pertencido aos je
suiLas por 6:000~OOO, e depois de tres annos de assiduo
trabaiho, levantou o hospital, ordenando que cada alquei
re de farinha, arroz, milho e feijão, entrado no celleil'O
'publico, por elIe tambem creado, como já dissemos,
pagasse vinte reis para a dcspeza do dito hospital.

Helirou-se, finalmente, D. Hodrigo, pas 'ando o go
verno a D. Fernando ·José de Portugal, no dia 18 de
Abril de 1788.

D. Fernando José de Porlugal, depOIS marque: de Aguiar
(1788-1801 )

Foi o lougo governo d'estc administrador, um dos
mais interessantes que teve a 13ahia particularmente
os ultimos annos, .

No aUllo de 1797 houve a 2 de Julho um grande des
moronamento de terra sobre as casas da ladeira da
[isericordia, em que morreram algumas pessoas. TO

seguinte anno, como resultado das idéas proclamadas
pela revolução frilnceza, arrebentou nu Bahia, a 12 de
Agosto, uma sublevação, amanhecendo affixados em
varios pontos da cidade papeis concitando o povo a uma
revolta, sedição que D. Fernando com grlinde habilidade
conseguiu abafal-, aprisionando os cabeças, processan
do-os e fazendo-os sofl"rer a pena ultima a 8 de Novem
bro de 1799 na praça da Piedade e soO'rcndo outros u
pena de pri~ão e degredo.

80
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Prestou nttenção ás obras publicas, dando principIO,
logo nos primeiros dias de seu governo, a factura do
paredão da ladeira da Misericordia; começou a fortale
za do Rio Vermelho; estabeleceu o hospital militar no
collegio, dos jasuitas acabando com o costume de se
rem os soldados tratados no hospital da Misericordia
onde o eram pessimamente; reformou a cadeia publica;
regulamentou as conservatorias de madeiras; creou
uma cadeira publica de geometria na cidade, e as vilhs
de Inhambupe, e ViIla-Nova da Rainha.

Reformou mais o arsenal de marinha pelo systema do
de Lisboa; enviou á côrte div~rsos vegetaes indigenas
e começou as obras da estrada de Camamú a Monte
Alto, acabadas em 1804.

Durante seu governo foi o porto da Bahia visitado
por diversas esquadras estrangeiras, como em 1795 por
quinze navios da Companhia Ingleza das Indias Orien
taes; em 1800 pelos navios inglezes de guerra de nome
Queen e Kenl, dos quaes o primeiro incendiou-se casual·
mente, causando a morte & oitenta pessoas de tresentas
e vinte que transportava, e a perda de i50.000 Lb. Sl.

D. Fernando acabou com o mono polia do contracto
do sal em 1801. Por Carts. Regs. de 28 de Maio de 1799
e 3 de Março de 1800 determinou o governo a creação de
um horto botanico na Bahia, o qual, apezar de seus
esforços não conseguiu D. Fernando estabelecer. Em
Agosto de 1796 foi Parlo Seguro atacado por corsarios
francezes, que foram fortemente rechaçados pelo corpo
de ordenanças d'alli.

Durante este governo foram exLinctos os antigos mes
tres de campos, que foram substituidos por coroneis,
e os corpos de auxiliares pelos de milicias. O mesmo go
vernador extinguiu no serlão os celebres garimpeiros,
banda de scelerados, que praticavam toda sorle de
atrocidades.

Finalmente, depois de reparar as fortificações, orga-



\lisar a carta hyurographica, e nomeado vice-rei do
Rio àe Jan('il~o por Carl. Reg. de 21 de Março de 1800,
deixou a administração a 10 de Outubro 1801, sendo
succedido por um governo interino composto do arce
bispo D. Antonio Corrêa, Firmino de Magalhães Cerquei
ra Fonseca e Florencio José Correia de Mello, que a
5 de Abril do seguinte anno de 1802 passaram a admi
nistração a Francisco da Cunba Menezes.

Francisco da Cunha 1I1ene:es

( 1802-1805 )

No segunrio anno de seu governo, mandou este gover
nador, em cumprimento das Carts. Regs. 'de 31 de Ja
neiro e 23 de Fevereiro d'esse anno, prender a J(.sé
Duarte Coelho, ouvidor de Porto-Seguro, accusado de
connivente no contrabando alli feito pelo inglez Tbomaz
Lindley, dono do brigue Paquel Rachel, anteriormente
preso pelo ouvidor geral do crime, Claudio José Pereira
da Costa.

Foi tambem durante sua administração que foi intro
duzida na Bahia a vaccina, e que ainda uma vez fni ten·
tado, mas sem resultado, o estabelecimento do borto
botanico.

Emfim, Francisco da Cunha Menezes, activou as desco
bertas de mineraes e fez a praça de S. Bento. Em Outubro
e Novembro de 1805 entraram no porto da Babia diver
sas embarcaçõestde guerra inglezas, e o governador em
questão, a 14 de Dezembro, embarcou-se para Lisboa no
navio !mpcmdor Adriano.

Jodo dc Saldanha da Gama de Jl1ello e Torres,
6" conde da Ponle

(1805 -1810)

Tomou posse do govcmo a 14 de Dezembro de 1805.
A 20 de Abril de IllOG foi a l:3abia visitada pela esquadra
franceza c01l1l1landada pl::lo chefe M. \\ ilannez c<;>m
posta de sete navios, um dos quaes commundado pelo
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principe. JeronY1l1o Bonaparte, tendo sido acolhida ("cm
rl'speitavel cortezia pelo conde da Ponte..

Da estada destes navios deu elle longo relatorio ao
govemo a 22 de Abril.

A 28 do mesmo mez entrou outra divisão franceza
composta de seis navios commandãda pelo capitão de
mar e guerra Hermille.

Entre os serviços prestados por este governador con
tam-se a exlincção de diversos qui/ombos nas visiohan
ças da cidade e o abafamento de nma grande insurreição
de negros ussás,

A 22 de Janeiro chegou arribada a capítanea da frota
em que, pela invasão de Junot em Purtugal, partiu de
Lisboa a 29 de Novembro, trazendo para o Brazil o
príncipe regente, depois rei D. João VI A estada d'este
principe na l3ahia foi de grande importancia para a
historia da independcncia do Brazil.

Entre os grandes actos emanados pelo dito prin·
cipe regente, distingue-se a importante Carl. Reg.
de 2M de Janeiro pela qual foram declarados abertos os
portos do Brazil a todas as nações amigas; a permissão
para o estabelecimento d'uma fabrica de vidros; a
creação d'uma escola cirurgica; a fundação d'uma
companhia de seguros denominada Commercio JltIarili
mo; a autorisação ao govemarlor para a continuação de
vinte cinco barcas canhoneiras; para a creação d'uma
fabrica de polvora: d'uma fundição para se refnndirem
peças que estivessem fóra do uso; a construcção de
todas as obras necessarias á dereza da Bahia; o augmen
to de mil e duzentas praças dos regimentos de infanta·
ria e cavallariaj a abertura de estradas particularmente
para o Rio de Janeiro; para o estabelecimento de fabri
cas de cultura de trigo, etc., etc.

A 26 de Fevereiro retirou-se o principe para o Rio de
Janeiro e o conde continuou no seu posto, dando exe
cução a todas estas ordens e deu principio ao theatro
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publico de S. João. Mas, afastado por grave enfermidade,
falteceu a 24, de Maio de 1809 sendo sepultado na egreja
da Piedade.

Assumiram, em virtude da ordem de successão esta
belecicla no alvará de 12 de Dezembro de 1770, o arce
'Jispo D. FI'. José da Santa Escholastica, o cbanceller
Antonio Luiz Pereira da Cunha e o marechal João Ba
ptista 'ieira Godinho, governo que findou a 30 de Ou
tubro de 1810.

A este governo deve se a creação da Legião de Caça
dores a pé e a cavalIoj a edificação do quartel de ca·
valIaria d'Agua de Meninos; a creação da vilIa de Caetilé,
a execução do alvará de 15 de Janeiro de 1810, para a
creação dos juizes de fóra de Santo Amaro, Jaguaripe,
Maragogipe e Rio de Conlas e do alvará de i9 de Março
tio mesmo anno para a encorporação á ouvidoria de
Ilhéos da conservaloria das maltas d'aqueIla comarc::!.

A 30 de Ol' tubro deste mesmo anno lomou posse do
governo o quinquagesimo terceiro governatior, D. Mar
cos de Noronha e Brito, 8° conde dos Arcos.

D. Marcos de Noronha e Brito, 8° conde dos Arcos
(1810 -1818).

O governo d'este conde foi um dos mais salutares que
teve a Bahia, muito particularmente pelo desenvolvi
mento que lornaram a instrucção publica e as letlras.

Não menos de vinte e quatro cadeiras de primeiras Ict
tras, latim, agriculLura, desenho, chimica, musica, phar
macia, ele., furam creadas duranle seu governo na ca
pital, e em diversas vilIas e povoações, alem do curso
completo de cirurgia na capital. Abriu uma aula public a
de commercio, estabeleceu uma fuuclição militar, creou
diyersus regimentos de miliciasj promoveu a navegaçã o
do Jecluilinhonha fundando alli diversos destacamen
tos para fazerem face as invasões dos barbaros; abriu
diversas estradas para facilitar a cOll1ll1unicação com
~Iinas; estabeleceu' uma typograpltia, a primeira, na



Bahia, onde foi impressa a gazeta Idade de 0111'0; in·
staIlou a bibliotheca publica proposta por .Pedro Gomes
Ferrão, que por si e por seu parente Alexandre Gomes
Ferrão e o padre Francisco Agoslinho Gomes offece·
ram os primeiros livros assim como o proprio gover
·nador.

A lJibliolheca foi aberta com 3.000 volumes a 13 de
Milio de 1811. Abrin a 13 de Maio do seguinte anno o
theatro publico; reparou as diversas fortalezas; fez a
da Jequitaia, abriu urna estrada para o Rio Vermelho,
estabeleceu um correio terrestre para o Maranhão e

• aformoseou a cidade. Abafou e puniu uma insurreição
de negros assús arrebenlada a 28 de Fevereiro de 1813.

Em virtude de grandes desabamentos de terra a U
de Junho de 1813 e em oulros dias, que estragara e des
truíra muitas casas da cidade baixa, trazendo a morle
a maís de trinta e quatro pessoas, concebeu o plano de
mudar a cidade para as planicies da peninsula deltapagi·
pc, chegando a reedificar a casa do noviciado para as
sessões do governo, junta da fazenda, relação e camara,
idéa que apesar de muito applaudida pelo governo, que
chegou a mandar uma commissão de entendidos para
estudar as círcqmstancias, não teve mais resultado.

O conde dos Arcos creou mais uma praça do com
mercio, a primeira que houve no Brazil, construída
onde houve o forte de S. Fernando. A agricultura leve
d'eIle grande impulso, sendo sob seu governo importa
da a primeira machina a vapor para engenhos, pelo
teneute-coronel Pedro Antonio Cardoso. Estabeleceu
uma colonia de açorianos na comarca de Porto SeguI'o,
deu principio em 1816 á alJerlul'a do canal da Jequitaia,
que infelizmente não se concluiu, e que é de indisculida
vantagem para a capital.

A 1" de Janeiro de 1817 principiou a caixa miaI do
uant;o a funccionar e a 28 foi aberta solemnemente a
nova praça do commercio.



No anno de 1817 teve lagar em Pernambnco a 6 de
Março uma r~volução contra a forma de governo esta
belecida.

Tendo o conde dos Arcos nolicia de que essa revo
lução, ramificando-se por diversas outras provincias,
tinha tambem na Bahia alguns sectarios, tomou todas as
medidas para que eIla aqui não se propagasse.

Apparecendo em seguida o padre José Igllacio Roma,
vindo n'uma jangada de Pernambuco a trabalbar pelos
revolucionarios, fez o conde prendel·o por um Simpli
cio Manuel da Costa, submetteu·o a julgamento d'uma
com missão militar creada a 20 de Março, composta de
dous officiaes generaes, dous coroneis, dous tenentes
coroneis e dous majores, presidida pelo governador,
servindo de relator o ouvidor geral do crime, pela
qual commissão foi o dito padre Roma conde:nnado
a morte, sendo fuzilado no Campo da Polvora, hoje
Praça dos Martyres, na tarde do dia 29.

r esse mesmo dia seguiu para Pernanbuco um bata
lhão da legião de caçadores.

Dous esquadrões de cavallária já tinham seguido por
terra.

A 6 de Abril partirap.l mais sessenta praças de arli
lheria e a 7 de Maio mais setenta praças de infantcria,
medidas todas approvadas pela côrte.

Augmentou a força creaurfo varias corpos de segunda
linha. A 12 de Junho as 4 1/2 horas da tarde ~inda fo·
ram fuzilados no Campo da Polvora, condemnados pelo
tribunal, os presos vindos de Pernambuco, Domingos
José Martins, o padre Miguel Joaquim Caldas e José
L lIiz de Mendonça. Finalmente, depois de ter augmen
tado a marinha de guerra com a constrllcção de duas fra
galas, de quarenta a cincoenta peças, dous brigues, doze
barcas canhoneiras e tres correios, foi nomeado por
decreto de 23 de Junho de 1817 ministro e secretario
do estado dos negocios da marinha e !lllramar pelo que



teve de deixar o governo da capitania entreganuo-o a
D. Fr:l1lcic;co de Assis e M::scarenhas, conde da PaI ma.,
D. Francisco de Assis e Mascarenhas, Conde da Palm a

(1818-22)

Foi este o uUimo goveruador e capitão general d'1
capitania da llahia. Tomou posse a 26 de Janeiro de
1818.

Um de seus primeiros cuidados foi promover a aber
tura da navegação dos rios Jequitinhonha e Salsa para
facilitar as relações commerciaes com Minas Geracs, es
tabelecendo nesses rios algumas povo~ções. Tambem
prestou attenção a orgauisação militar da capitania, cre·
ando urna brigada de artilheiros montados; lançou a
primeira pedra da praça de S. João, destinada ao mel"
cado, e dedicou-se a outras oJras publicas corno o es
tabelecimento do seminario e da casa pia dos orpllãos
de S. Joaquim.

Occupado estava este activo governador nessas obras
de progresso c civilisação, quando em Novembro de
1820, á chegada das noticias da revolução, que teve lagar
no Porto e em Lisbôa em 2,* de Agosto e 1!J de Outubro
desse 3nno, começou-se a manifestar não pequcna tcu
dencia nos animas pelo novo systema n'aquellas cida
des proclamado, para o que muito inlluiram as peso
soas do commercio pela mór parte naturaes de Portugal.

Exaltados os animos, pouco tempo decorreu antes
de manifestar-se a explosão dos movimentos revolu
cionarias. Um comité revolucionaria, de que tornavam
parte diversos officiaes de artilharia e pessoas de di
versas classes, dirigiu seus planos tão bem que a 10 de
Fevereiro do seguinte anuo arrcbenton a revolução.

A's duas horas da manhã d'esse dia os officiaes conjura
dos aiuntaram seus camaradas e patentearam· lhes scus
intentos, deliberando-se que o tenente Jose Pedro de
Alcantara ficasse incumbido da prisão do coronel com
mandante do corpo de artilharia) que guamccia o forte
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de S. Pedro, o qual nos pl"ecedentes couciliabulos ti
nha-se opposto a qualquer mudança no systema de go
,erno, o que conseguiu-se executar.

FeiLo isto foram soltos todos os presos existentes nos
calabouços da fortaleza de S. Pedro, que se uniram ás
fileiras dos mais soldados. Entregou-se o commando
do corpo de artilheria ao tenente-coronel Manuel Pedro
lie Freitas Guimarães, e em seguida foi lida uma pro
clamação, em que se convidava o exerciLo a derrotar
o despotismo, como o fizeram seus irmãos de armas
em Portugal, e se finalisava dando vivas ii constituição
e côrtp.s na Bahia e Brazil a el-rei D. João VI, sobe
rano pela constituição.

A 5 1/2 horas poz-se em marcha o dito corpo de ar·
tilheria com Manoel Pedro á frente para a praça de Pa
lacio com oiLo peças, e outros olficiaes tomaram diver
sas posições.

O conde da Palma, logo que soube do primeiro mo
vimento revolucionario, sahiu a ca vallo de palacio e di
rigindo·se aos quarteis cio primeiro regimento e legião

• lie ca~ldores fez march'lr estes corpos para a praça da
Piedade sou o commando em chefe do marechal Felis
berto Caldeira Brant Pontes, que determinou que uma
colul1lna fosse se apoderar da fortaleza de S. Pedro, do
que re ultnram algumas salvas apenas. As medidas,
porém, tomadas pelo tenente coronel Manuel Pedro, le·
varam a formação de um conselho que por uma acla
IRvrada na camara resolveu nomear uma junta de governo
para dirigir a provincia de conformidade com os prin
cipios conslitucionaes, dando-se ao conde da Palma a
presidencia.

Eleita a nova junta, em suas mãos entregou o conde
seus poderes e partiu para o Rio de Janeiro.

D'ahi em diante sebuiu-se irresistivelmente o movimen
k> revolucionano, que trouxe afinal a declaração da iude
pendcl1cia do Braúl, a conslitlllÇào do Impcria. c que

lH



procuraremos, quanto a 13ahia, reslringir nas mais in
dispensa veis palavras.

Havia na 13ahia ao lado de diversos huLalllõ~s brasi
leirus, Lambem lima guarnição porLuguezu, a qual, em
quanto se tralava somenLe d'uma Lransformação consLi·
Iueional dos l'cinoi:> uu idos de Portugal e Brazil, fazia
can -a commulU com os nascidos no Brazil, obedecendo
de bôa vonLade a junta provisoriaj mas, quaudo pouco
a pouco o movimenlo foi tomando um caracler mai'
nacional e a colonia cada vez mais se (oi alienando da
melropole, foi·se manifeslapdo ::lqni lIm forLe conlrasLe
nacioual e foram-se dando repelidos choques alé final
mente ler logar UlUa verdadeira Iucla de rna en Ire sol
dados brazileiros e portuguezes em 3 de Novembro de
1821, dando moUvo a emigração para o reconcavo.

COLllquanto o enlão cOlUlllandanLe das armas, Manuel
Pedro de Freitas Guimarães, conseguisse por sua mo
deração resLabelccer a lranquilidade e a paz, comLudo,
passados poucos mezes, foi esLe otrieial demillido.

Em visla d'estes aconLecimenLos o gabinete de Lisbo:l,
tent10 em consideração o caracter mai ameaçador quI.; •
ia lo mando o movimenlo no Brazil, onue nem só no
Rio de Janeiro como na mór parle das provincias já as
guarnições porluguezas linballl sitio expulsa'>, pondo
de facto o~ di/ferenles ponLos na posse da inuependen-
cia, resolveu conservar-se firme pelo menos na B..thia,
mandaOl.lo para aqui lodas as tropas disponiveis l)

entregando o commando su peri)1' d'ellas no brigadeiro
Ign':\cio Luiz Madeira de Mello, official muito conhe-
cido nem só por sua excessÍ\'a energia, C01UO não
menos por sua qualidade de resoluLo adversario dos
desejos de ernancipação que grassayam no Brazil.

A 11 de Fe\ ereiro cbegoll Ú 13ahia pelo navio Du
11lIbiu o respedivo decreLo de nuwea~'à~ de M:ll lu i ra,
de U ue DClcmbro de iS:"1, c a 15 pelo LeojJuldilUl a
cuulirltlu.,:àoj a 16 prestavam-Ill' Ui:> balalhões porlu-



gUC7,e5 a (l~vi ll)b ~ liench, m H 0<; b~l7.il~ir;)5 nega
:-[\I11·se a reco,pheccl-o como tal, e. apoiados sobre ()
furle de S. Pedro, ousaram provocar sua autoridade.
Foi o que deu logar a uma lucta sanguinolenta duraI1
te os dias 18, 19 e 20 de Fevereiro, em que de ambos os
lallos bateram-se com granrle encarniçamento. O forte
j',)j atacado bem corno di versas casas e conventos, par
ticularmente o da Lapa, onde os soldados portuguezes,
com a mais requintada perversidade, depois de cohri
rem as freiras de improperios, assassinaram desapieda
damente a ablJadessa .Joanna Angelica, ao tempo em que
lhes oppunha resistencia, não poupando até ao idoso e
respeilavel capelião d'esse convento Daniel da Silva Lis
bon, que a couces de espingarda o deixaram por
morto.

,l,IS ruas, em dilrerentes logares durou a lucIa lDuilas
horas, alê, finalmenle, lriumpllarem as armas porlugue
zns e o gener"l ;\1;l<!eir..l ficar na intlispulavel posse da
cidade.

Esta vicloria custou-lhe caro, alem de não ser com
pleta.

Emquanto dllTaute as luctas Grande parte da pOpl!
hção tinha abandonado a cidade, as villas e povoa
ções do reconcavo se foram declarando pela indepell
dencia do Brazil e rOlrpendo Lodo o trato com a capi
tal da l3ahia.

Em breve, ajuntando-se os restos da guarniçào
llrnileira, dis!Jersatl'a por aquelles acontecimento'
e augmentadn por nu.merosos voJuntarios, formou
este nudeo de exercilo patriotico um bloqueio irre
gular, porfonna que os p:>rlliguezes, quando uão
lhes chegava a remessa de viveres por mar, víam-3e
forçados a procurai-os com as armas nas mãos. Foi o que
oeu motivo a uma serie ele sanguillolenlos eneontros e
luclas no reconcavo, coroando de gloria as armas bahifl·
oas. A's vanlagens da posiç<1o tomada pelos lJahianos, vciu



iUFltar-'Sc, li 15 de Junho, a ordem do principe regehte
D. Pedro ás tropas de Madp.ira para que immec1iatamen·
te se recolhessem á Portugal; porem Madeir'a, de~obe

deceudo-o, resolveu permanrcer no posto que lhe Linha
sido confiado e defendeI-o a toda a força; resolução,
que, alem d'isto, foi animada por novas ordens de
Lisboa e pela chegada de novas tropas d'alli vindas.
Em compem:ação foi se dando mais ordem no campo
·dos patriotas, c1epois que o general Pedro Labatut,
mandado do Rio, tinha chegado á Bahia e tomado o
commando das tropas.

Fez do bloqueio um verdadeiro cerco; cada vez a
m~is ia-se apertando o circulo em torno a cidade, e
quando a 7 e 8 de Novembro de 1822 os portuguezes
fizeram ainda uma vez a tentaLiva de romper em Pi
rajá as linhas inimigas, foram repeli idos, depois de
tres invesLida~, e obrigados a recolher-se atraz dos mu
ros da cidade, perdendo grande numero dos seus, e dei·
xando para sempre coberto de gloria o nome de Pirajá.

RepeLia·se agora na Bal1ia o mesmo que se tinha dado
duzentos annos antes na epocha da occupação hollan
deza (162*-25): o paiz estava em mãos dos brazileiro~,

que reLinham fechados os estrangeiro,> dentro dos
muros ua cidade conquistada, mas não a podiam sub
jugai-a nem pelas armas, nem pela fome emquanto
esLivessem abertas as commullicações com o mnr.
Agora era outra vez necessario vir uma frota dar o
golpe decisivo e foi o que se deu. Lord Thomns Coc
krane, desde 27 de Março de 1823 ao serviço do Brazil
como almirante, foi por isso immediatamente despa
chado para a Bahia onde chegou em fins de Abril.

Uma frota portugueza superior, estacionada na Bahia
e com a qual lord Cockrane, com seis vasos contra
nove, mediu suas forças a -1 de Maio, defendin a cida
de contra qunlquer ataque directo, mas não podia im
pedil que os vasos brazileiros exercessem o mesmo se-
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'Vera bloqueio. Cel'earlos agora por todos os lados c
impedidas a, communicações, viam-seos portuguezes da
cirlade cm breve entregues ás maiores privações.

Madeira teve, pois, a 10 de Maio, que expulsar da ci
dade todas as boccas inuteis: mulheres, creanças e
doentes, em numero de dez mil pessoas; mas nem assim
foi passivei impedir o appareciruento da fome que em
breve fez sua entrada acompanhada de todos os seus
horrol'es.

Annat o proprio Madeira não poude encobrir que
luctava por uma causa perdida' a 21 de Junho congre
gou um conselho de guerra, composto (ie seus ornciats,
no qual ncou resolvido evacuar a Bahia dentro de
lIuinze dias. Immediatamente tomaram-se todas as ne
cessarias providencias, embarcando -se o exercito, pro
visões bellicas, propriedades do governo, tudo quanto
de valor fos e e se pudesse levar, e no dia 10 de Julho
achava-se prompta no portú para levantar fel'ros a frota
portugueza, embarcações de guerra e de transpolte.

Na noite seguinte pucharam as ancoras e aproaram
para Portugal perseguidos pela pequena esquadra de
101'(1 Cockrane, que as acossou até a fóz do Tejo con
seguindo em caminho aprisionar uma grande parte dos
navios transportes.

O exercito pacificador, como era cha:nada a tropa
bahiana, então cornmandada pelo coronel José Joaquim
de Lima e Silva, fez sua entrada lriumphanle na Babia
libertada, onde sobre as muralhas do fOIte do I3arbalho
desfraldou pela primeira vez o novo pavilhão brazileiro
saudando-o com a arLilheria da fortaleza.

Estava finalisada a luct,a pela Independencia no dia
2 de Julho de 1823.
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Gamelleira do Assurná, 512 38
Gcremoabo. 512 3!l
Igrapiuna 513 40
I1héos (cidadc). 443 17
lohambupe. 51-1 .J1
Ila parica (ci dadc). 144 18
llapicurú 315 42
Jacobina (cidadc) lJG ln
.laguaripe !i 1(\ l3



XIX

PAGS. , UM.

Joazciro (cidade) .
.Tussiape.
Lençoes (cidade

Macahubas .
~[aracás.

~larahú

Maragogipe (cidade'.
Matta de S. João.

Monte Alegre
Monte Alto
MonLe SanLo
Morro do Chapéo.
Mundo Novo
Nnzareth (cidade) .

Oliveira do Brejinho
Olivença
OrolJó
Pilão Arcado
Poções
Pombal

Porto Seguro (cidade)
Prado.
Purificação .
Raso
Remedias
Remanso.

Riachão do ,lacllipe
Riacho de SanL'Anna
Rio de Contas (Minas)
Rio PreLo (SanLa RilLa)
Santo Amaro (cidade)

SanL'Anna dos Brejos
Santarém
'anLo AnLonio ela Gloria

449
519
451)

520
521
5~2

452
522

523
523
52:1
528
:'j'W
4;)7

53'1
5:~1

fi3:?
,33'1
53;')

53fi

~5!l

537
538
538
:) 11
,- -10

5"12
5-12
-151
54Ci
161

5-13
,') [2

.)11·7

20
H
21

45
46
-l7
22
4,

49
50
51
52
53
24

ó4
55
56
58
59
60

25
62
63
64
66
6~

67
fiS
23
73
27

711
()!I

7-1



xx

f'AGS. NUM.

SanLo AuLonio de Jesus (d·

dade)
SanLa Cruz.

Sanla Maria da VicLoria.
SanLo AnLonio das Queimadas

(Villa l3ella de).
S. Felippe

S. Felix do Paraguassú (cidade)
S. Gonçalo dos Campos.
S. João do Paraguassú (cidade)
S. José da Casa Nova
S. José de PorLo Alegre
S. Miguel
SenLo Sé.
Serrinha (cidade)

Soure
Tapera
Taperoá .
Trancoso
Tucano

Una
Urubú
Valença (cidade)
VilIa Viçosa.
VilIa Bella das Palmeiras
Vllla Bella das Umburana
VilIa de S. Francisco
VilIa Verde.

·IG6
54·1

5-15

5-17
3·t!J

-lGB
5{)0

·107
502
;)::17

551
550
t60

552
55:J
555
555
557
;)57
5:)1{

'/(iS
359
533
!l58

5·17
55!1

28
71

75
77

29
7X
ao
:!ü

UI
80
79
26
XI
82
88
81
85

Sli
87
31

90
37
88
7fi

~9

Historia 5GO

Antonio Telles da Silva-1643
-i7 (FacLos noLaveis do go-
verno de). US

AnLoni19 Telles de Menezes,
c o n d e de VilIapouca de



XXI

P.\Gs. ",UM.

Aguiar-164750 (Factos nota·
lO

veis do govel'l1o de) 612
Alexandre de Souza Freire-

1637-71 (Factos notaveis do
governo ue) . G~il

All'on'io Furtado de Mcnuonça
Castro do Rio e Menezes, vis
cond~ c1~ Rarbacena -1671
73 (Factos n a"cis do gover·
no de) . liO'l

Antonio dc Souza Menezes-
1682·84 (Factos llo~a"ci~ do
g0vel'l10 de). GO!)

Antonio Luiz de Souza Tcllo
de Menczes (D.) 2" marqucz
das Mina;;-168187 (Factos
notavei. do governo de). GIO

Antonio Luiz Gomal"cs da ea-
mara Coutinho-1690-91 (Fa-
('tos notaveis do governo de) ül2

\ ndr ê de Mello e Castro, con·
de das Galveas, 5° vice-rei
1735-49 (Factos notaveis elo
gO\'crno de) . 6~.j

Antonio de Almeida Soares
Portugal (O.) 3,' conde de
Avintes, 1° marqnez do La
vradio, 8° e ultimo vice-rei
na Bahia 1760 (Factos nota-
veis do governo ele) 031

Antonio Rolim de Menezes Ta
vares (D.) conde de Azambuj:J.
-1766-67 (Factos notaveis do
governo de) . G32

Arronso Miguel de Portugal c



xxn

Castro (D.) mnrquez de Va
lença-1779-83 (Factos nota
veis do governo de)

Duarte da Costa (D.\-1553-57
(Factos noltlveis do governo
de) .

Diogo de Mendonça Furtado
1622-24 (Faclos lIolavris do
governo de) .

Dio~o Luiz de Oliveira, condc
de Miranda-1626-35 (Factos
nolaveis do governo dc) .

Francisco de Souza (D.)-1591
1602 (Factos nolaveis do go
yerno de).

Francisco de Moura (D.)-1625
26 (Factos notaveis do goyer
no de).

Fernando de Mascarenhas (O.)
conde da Torre-l 639 -10 (Fa
ctos no laveis do governo de)

Francisco Barrcto de Menezes
-1657·63 (Factos notaveis do
governo de) .

Fernando José de Portugal (O.)
marquez de Aguiar - 1788
1801 (Facto~ notaveis do go
vereo de) .

Francisco da Cunha Menezes
lR02-1805 (Faclos notaveis do
governo de) .

Francisco de Assis e Mascare
nhas (D.) conde da Pa1ma
1818-22.

Jorge de Mascarenhas, marquez

PAns. ~ "M.

G~l

577

588

5í!3

GO;)

G35

li 12



1

PAGS )/U~1

de Mo~al\'ão-·1640-41\Factos
notaveis do governo de) . 5!)~

João Rodrigues de Vasconcel
los, conde de Castello Me
Ihor-1650-5'1 (Factos notavrh
do gover-no de) . 602

Jeronymo de ALhayde (O.) G'

conde de Atouguia-1654--7
(Factos nolaveis do go\'er no
d~ . 004

João de Lancastro (O.) 1694-
1702 (FacLos notaveis do go-
verno de) . 613

José da Cunha Gran de ALbay
de e Mello (O.) conde de Po
volide-1769-7'1 (Factos nola-
veis do governo de) . 633

João de Saldanha da Gama de
Mello e Torres, 6· conde da
Ponle-180;nO (FacLos noLa-
veis do goyerno de) 6:37

Luiz de BrilLo e Almeida-
1573-77 (FacLos notaveis do
governo de) . 581

Lourenço da Veiga - 1578·S1
(Factos notaveis do governo
de) . 582

Luiz Cesar de Menezes-1705-
10 (Factos no Laveis do gover-
no de). 6LG

Lourenço de Almada (0.)-

1710-11 (Factos noLa veis do
governo de) . 616

Luiz Peregrino cie Carvalho
Menezes de ALhayde, (O.) 10"



XXIV

PAGS. ~U~f.

conde de Atouguia, Go vicc-rei r

-17411 55 (Factos notaveis do
governo ele) ü27

Luiz Antonio dc Almeida Por
tugal Soares d'Eça Alarcúo
Mello Silva e Mascarenhas
(D.) 4° conde de Avintes e 2°
marquez do Lavradio-1768
69 (Factos nolaveis do govcr-
no dc). 633

Mero de Sá-1557-72 (Factos no-
laveis do governo d~). 5iI)

Manucl Telles Barrclo -1583-
87 (FacLos no laveis do gover-
no de) . 58:l

Ma t 11 i a s dcl A1IJu,-!uerque-
1G24-25 (Factos notaveis do
governo de) 5~1

Marcos de. uruulld c Brilto (D.)
6" condc dos Arcos, 70 vice·
I ci-1755-GO (Faelos notaveis
do gt. ycrno de). G28

Manuel da Cunha lIh:nezcs, con'
de de Lumiar-I774·79 (Factos
notaveis do governo de). (i3l

Marcos de 1 aranha e Urilto
(O.) 8' conde uos Arcos
1810-18 (Faclos nolavcis do
governo dc) . G3!J

M"llhias ela Cunha -1G87-88 (pa
elos no:avcis dI) govcrno deI. Gil

Pedro da SilvJ, conde de S.
L')Urcnp - 1635 3D (Faclos
nota ycis do gOYC 1'110 de). G93

Pcdro dc Ynsconrcllos c Souza



)
PAGS.

(O.) 3" conde de Cnstello Me
Ihor.:!1711-1-! (Factos notaveis
do goveruo de). 617

Pcuro de Noronha (O.) marquez
de Angeja-1714-18 (Factos
nota veis do governo de). 520

Roque tia Costa Menezes-
Hi71:! 8J (Factos notaveis do
governo de) . 50!)

Rodrigo da Costa (0.)-1702-1705
(Factos 1J0taveis do governo
dt,) . 615

Rodrigo José de Menezes e
Castro m.) conde de Cava
Ihciros-178-! ~8 (Factos nota-
veis do governo de) 63-1

Sancho de Faro e Souza m.)
conde de Vimieiro-1718-19
(Facto notaveis do governo
de) 621

Vasco de Mascarenhas(D.) con·
de de Obidos-1663·67 (Factos
notaveis do governo de). 605

Vasco Fernandes CesHf" de Me·
nezes, conde de Sabugosa,
·lú vice-rei-17iO-35 (Facto~

notaveis do governo de). 6_2

XX"

NUM.



DlVI 1 oJUDICI~RI DO ESTADO D B R1 ..

D, accordo COlll o ~ to de ;3 de Aôosto de 1892 e Lei lJ.. 1- d Julho d

TbJH iO '

Villa . . Remanso.
Pilão Arcado.
S. José da Casa ova.

Villa . Inhambupe.
Conde.
Abbadia.

Villa . . (Ilapicurú
(e Soure.
Barracão.., I ossa Senhora do Amparo.

---

L"

1 "

CO}.IAI CA

Remanso.

Itapicurú

II

TEHUO:::3

-<::
t3
z
«
c:;
~
Z
~

= ••=========

Cidade \ CapitaL I "_1 '\1.", I/ Inhambllpe

~i-d-a-de- S. Felix. --1__
1

• 1 _

Yilla . . Curralinho. t
CTiboia.
Conceição do Almeida. "

___ . 1 2~

Cidade Sanlo Amaro.
YiJla .' Barra de Sergipe do Conde. 1------

U1
O
p:;
w

I ~
======= ======= I==-=======:=

2."

3."

-:-1 Cidad: Gachoeira------
~. "illa .. I S. Gonçêllo dos Campos.4 Cachoeira

COMAnCAS

3 \ Santo Amaro

2 S. Felix .

1 \ CapiLal

cn
o

.p:;
w
';:iõ1
p
z

.-----. --1---

----1-') ----------;-- I __o

S. João do Paraguassú.
Andarahy.

Br jo Gl'ande.
Bom Jesus dos Meiras.
Jus ial e.

\ illn .. I ZlIonte·Allo.
Cnrinhanha.

" . . Riacho de Sanl'Annn.

---1--------
"i lia. I

1." I Cidade

La

La

Brejo Grande

Monte-Alto .24

'r I-o

-1----

azareth.
Araluhype.
.Ia efuaripe.
Sanlo Anlonio de Jesus.

F ira de ~alll'Anna.

niachão de Jacuipe.
Concei\'ão do Coilé.

---_.__ ..__._---

------------11

Cidade
»

VilIa .
Cidade

Cidade
Villa ..2."

2.

------

r azarelh.

Feira de Sanl' .'.nna

6

5

Yilla .. \ Malla.
2." ,). Abnllllc..

)l •• Calú. Cidade Joazeiro.
L' \ ilIa . . Sento-Sé.

Curaçá.

7 ~1araefogipe.

----- _._-----

8 Malta

2."
Cidade

~

Villa ..

Mnragogipe.
Itaparica.
. . Felippe.

--------

28 Joazeiro.

1.-
ViLla .. Bom Con elho,

PombaL.
Palrocinio do Coilé.

Valença .

Alagoinhas .
Alagoinl as.
Eulre-H os. 30 Geremoabo.

-+---1-

•

"illa . . Geremoabo.
anlo Anlonio da Gloria. '

Villa-.-. \ Camisão.
" .. Bnixa Grande.
II ~Iundo ovo,

L"

L'

--- -----I-----------!-L

29 Camisão

Yalenra.
Taper·oô.
( C'I)TÚ
(~ J3oipeba.".

Cidade
Villa ..

Cidade
"iIla ..I 2."

__I-
I 2."

•

)

9

10

_____L

t

117

Canllaviciras.
Belmonte.

Caravella .
"icosa.
S. José do Porlo-Alegre.

lIhéo .
( Olivença
(e na.
Barra do Rio de Gonlas.

------------

Bomf1m.
Quei madas.
Campo Formoso.

~Ionle anlo.
Tucano.
Raso.

Cumnmú.
( Igrapiuna
( c Sanlarel11.
Burcel\os.
~larnhú.

~larads.

OroM.

\
Lençóes.
Gampesl'·c.
\"illa Bella da' Palmeiras.

»

Ci(1:ldc Porto- eguro.
\ iIIa . . Sanla Cruz.

I Trancoso
( r VilIa Verde.

Cidade

Cidade
Yilla ..

Cidade
\'i1la ..

\"illa .

Cidnde
Villa ..

Cidade
illa ' ,

L'

L"

1..'

L'

~\ 'Hla ..

1." I Cid)~<le
I Villa ..

._----\--1

1.' I

Gnnnavieir<ls

llhéos.

~Ionle- anlo. .

La,ras Diamanlinas .

~faracá .

')
,j I

:H

32

~finas d Rio de Contns.
Bom .Tc. us do Hio de Conlas.
Agua Q ente.
Remedi s.

\ anla. ai ia
(e COfl' nlina.
Bom .Tc us da Lapn.

li ~ I_SU_I_ll_'A_I_
1

l-U_d_os_B_r_ej_0_s_. _

"

"illa ..

\"illa .

Cidade
"illa ..

---1----4--------

1.'

L·'

L"

~_l_.lI_1 "illu. ~~~j~~i1. 1\1__:\:-_) I
i\Incnhu las.

--- -----l---------- ,

36 I

Ci(lade Barra d Rio Grande.
L" YiI1a . . Chique· hiqne.

Gumell 1'3.

I
" .. Brolas e ~Iacahubas. I-- ----1-- o III :3'3 I Camamú . I 1."

Cidnde Caetilé. \
1 " \"illa . . Umbura las.

, \lma.. -;-__ ___
I-

-C-'i-dn-d-e -s-'e-r-Ij-n-ll1-.-------- :H IBomfim . I 1."

1." "ilJa. . PlIrifit'a:lo I
» COlaç:lo de ~hria. 1 _

----

rubú.

Jacobina.

Amargosa

Correnlina

Cnelilé

nio de S. Francisco .

\-----------

20 I, 'ondeúba

18

17

16

15

1-1 Serrinhn.

13

12

11 Mina do Rio de Conlas

Cidade IAmargo a.
n \rcia.

Villa . . S. ~Ii~lI I. I
l' Callclla. :>\"u d Jequidçá. --

__ --·-1---..+-------- :l8

I Cichde \ Jacobin . I
l' IVill:, . . ~Iorro (O Chapéo. --

~ronle-, legre.

--------- -- :l9 Porlo-Seguro .

\
Villa . . Cnmpo- .nrgo. II

10 n' (' 1 " I Sanla H Ua. I. I ,,10 1I',IH (' . I." Bnrreü" s. 1--'--- _. --1---
• )1 .\ngical. _ • "illa Icobaça.

___ ----4----------
11

40 1 Alcobaça. L' \ " .: Prado.

Cidade Condeú a. -----1--------·-- --- - ----. I Cida·" 'lori, l I 39
loçies Comarcas . ,lU I I~'?~~~ 9ÕI Termos.

=="'".....=====...............õõõiiiiiii ~=__=-...J= ....... ==___: ..........=-.........=;;;;;;;;;;;;;;=

. I 1..' I
._- ..- __....__....- 1---0
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MUNICIPIOS F8.E Ezr CDMABCAS MUNICIPIOS rI EGUEZL'l.- CD fARC MUNICIPIOS FR COMARCA

,•

Tnhambupe.

•

Monle Sanlo.

)1

Gercmoabo.

Bom Conselho.
»
»

llomfim.

Joazciro.

Alagai Ilhas.

M311a.
!lapicul'lt.

»)

rubú.
n

))

Jncobina.

)1

Camisão.
COl'renlilla.

Hio S. Franci. coo
Hio Gl'nnde.

)1

;\lonte Alio.

Hemall.o.

Rio S. Francisco.

No~;sa Senhora d3 Gloria do Rio das Egnas

Divino Espirilo-. anto do Inhambupe, ' ossa Senh I'a
da Conceiçúo (h Aporá.. ..

:'\ossa Senhora do ;\Ior.le do Ht1picurú da Praia.
:'\ossa Senhora da Ab adia. ..' .
Sanlo Anlonio de Alah inhas, Senhor Deus ;\fenino dos

Araçús, Jesus iIl:lria ~US(: da EgI'eja :-;ova, Nossa Se
nhora da Conceição ·do. Olhos o'Agua .

Nossa Senhora dos Pnlze!'('s de Enlre Bios
San['Anna do Calú. . .
Noss3 .'enhora ela Saude de !lapicul'ú. .
Nossa Senhora do Li\'rtlllU'nlo do llalTacão
, ossa Senhora da Conl'eieão do Soure. . . .
,'ossa Senho!'a do Amparo da JHbeira do Pau (;rancle.
:\Tossa Senhora cio Bonl Conselho dos ;\Ionlcs . . .
Sanla Thel'eza do Pon)hal '"
j 'ossa Senhora do PalI cinio do Coilé. . ..
SS. Coração de Jesus de ;\[onle Sanlo, SS. Trinelade

de Massac3ní .... _.
,anl'Anna do Tucano . . . . .
~ossa Senhora da Coneeiciio do Raso
S. JO:io Baptiste1 de (;el'elllOalJo .

Sanlo Anlonio da Glorin cio Curral dos Bois.
Senhor do Bomfim . .
Sanlo Anlonio ela Freguezia Velha. . . . . .
Santo Antonio das Qu iluadas, S. Gonçalo da !linha.
:\'ossa Senhora das Grplas tio oazeiro . . . . .
S. José da Barra de Senlo .'é.
Sanlo Anlonio do Paml)ú . ....
Sanlo Anlonio de Jac bina, SS. vararão de Jesu do

Hiachão, TOS a Senhora ela Saude : . .. .
Nossa Senhora da ura a do 11101'1'0, SeI hor 130m Jesus

da Boa Esperança do Hiachão do linga .
Nossa Senhora das Dores de Monle Alegre .
Nossa ScnhorH da Con~ciçiio do Mundo Novo

Sanl'Annu dos Brejos .
Santo Antonio do rubú . .
Nossa Senhora da COI1('ei~'ão de illacahuhas.

Nossa Senhora ela OU\' ira dos l:rejinhos.
S. José de Cal'inhanha. . . . . . .

~ossa Sen1lOra de 131'01"s de :\lacahuhl1~
.'anla Ri lta do lIio PrelQ

Sanl'Anna do Angical

Sanl'Anna do Campo-L<lrgo

S. Francisco dtlS Chaga~ .

Senhor 130m Jesus ele Chique-Chique

Sanlo Anlonio do Reman o
anto Antonio do Pilão ,\I'{'<)(lo

S. Jo é da Cu a Nova

;\10nte Alegre .
Mundo 1 ovo .
130111 Jesus da Lapa
Sanla ~1aria da Vi-(

clona. . . . (
Corrcnlina . . .
'anl'Anna dosBre
jos. .
rubú .

~Iacahubas . . .
Oliveira dos Breji

nhos .
Carinbanha. . .
131-01as de Macahu·

lJas. . .
Sanla RiUa.
Angical . . (
Barreiros . . .(
Campo Largo.
[la.r I· 3 do Hio I

(,I'and "
Chique-Chique. . (
lJamclIeira cio As-

SUl'uú. . . (
Remanso
Pilão Arcado .
S. José da Casa

:--.rovu .

Tucano.
Raso.
Gel'emoaoo. .
Santo Antonio da

lJ loria .
Bom fi 111 •
Campo FOl'I11oS0
Queim3das .
.Joazeiro.
Senlo Sé.
Capim-Grosso.
.Iacobina

;\forro do Chapéo.

Inhal1llJupe.

Conde .
Abbadia.

II Alagoinhas.

II F:nl~e Rios.
Latu. . .
!lapicurú
Uarracão
~onre

Amp3ro
Bom Conselho.
Pombal. - . .

IPalrociniodoCoilé
I Monle. anto

I,

••

~aznrelh

S. Felix.

Maragogipe.
Ilhéos.

Valença

"Ama rgosa.

,)

Ca ma 111 Ú.

"I 'orlo-Seguro.

Cannavieiras.

Cara\'ellns.

n
~ !Tinha

Feil'<l ue ~1I1L·Anna.

Call1is:io.

Cnetitl'

BrC'jo Grande
Monle Alto.

Condet'Jha.

fararás. I
;'I1tmr. do Rio de II Conlas. I

I: /,
/ Lavras DiC1lllanl inas'

S. Jo:io do 1'31'a- I
guasst'J

Mar:lcús.
Brejo (;l'llnlfe .

Nossa Senhora de , 'azarelh . ..
Sanl Anna de Aratuhype, :\'ossa Senhora da Conceição

d Cariry da l TO\tl Lage

130111 Jesus do Hio de Conlas. . . .
. 'ossn ~enhora do Carmo do 1\lorro do Fogo
:-Iossa Senhora ela Concciç'ão dos Lençúes
:-;ossa Senhorn da Conceição do CUl11pest re

:-;ossn Senhora da ConC'eição da Baixa Grande, ~ossa
,C'I)hora do Rosar"io do OrolHi. S3nto Antonio oos
\'injnnles.

~o. sn Senhora do Lh-ralllenlo do Ri. de Conl:ls, S5.
.':1" I lo Rio d Conlns . .

:-;OSSCl Senhora dos nelllcdios.

S..!o:io B:lplísla do Paragua 'sú .

'ossn Senl1o\"3 da Graça de iliarads
· 'ossa Senhora do AiliYio do Brejo Grande
S. Sebastião do Si ncol"Ú .' ... ..,

ellll'Annn do Caelilé, Nos a Senhora do Hosario de
Canmlbnn a, S. Sebaslião . ....

S. Sebaslião do Amparo das Umburanas, S,lnlo Anto
nio d:1S Duas Barras ,ossa SenLlOra do I{osario do
Genlio. . .. .,.

· 'o:sa Senhora da Boa \'iagel11 e Almas

Senhfll' Bom Jesu' dos Meirels . .. .'
•Tossn Senhora 1\fàe elos Homens de Monle Alto.

Nossa Senhora elo Rosario do Riacho de ~ant'Anna

Snnto Antonio da Barra . .. .
, 'ossl'l Senhora da Yicloria da Conquista
Dj\'ino Espil'i,n Santo dos Poções. .

Se1l110 Antonio de .lesus.
Nos tl Senhora d<1 Ajuda de Jaguaripe, S. lJonçalo da

E. Liva. .. . ...
Nos a Senhora do Bom Conselho de Amargas,'.
S. \J 'enle FerreI' de Areia . . . . . .
Senhor do BOl1lfim del Capella ~OV<1 de Jequiriçú
S. Miguel da ova Lnge . ., .
~os a Senhora da ConcC'iç'ão da Tap !'a, lossa Senhora

u Nazarelh da Pedra Branca, Sanl'Anna d3 Giboia.
SS. acramento de rtapariea: Sellhor' do Bomfim da

V ra Cruz, Sanlo Amaro do Calú Madl'e ue Deus ela
Pirajuhia. .

S. J rge elos Ilhéos
i'ros '1 Senh.ora da ESC'Hla de Oli\'ença

S. :Miguel da Barra do Hio ele Conlas .
Sanlp Anlonio da BtllTa de Una. " .,
'S. Coração de Jesus de Valença, Sant'Anna de Sera

puhy Nos a Senhor3 da Conceição de Guerem
S. Braz de Taperoú. . . . . . . . . . . .

lOS a Senhora elo Bosario de Cuyrú, Divino Espirito
Santo ria Velha Boipeba. . . . . . . . . .

Senhor do Bom/im da Nova T30ipcba .
Nos. a Senhora ela Assul1lpçiio de Camamú

OS.a Senhora das Dores de Igrapiuna .
S. André de Sanlan!m. .. '"
:-;ossa Senhora da. Candeias de Barcellos.
S. SdJn litio de ;\hll',lhú . . .
S. Boaventura de Ct1nnavieiras . .
Nos'a Senhora do Carmo de Belmonle
I os a Senhora da Peuha de Porlo-Seguro
Nos~tl SenJlOra da Sanla Cruz.
S. João llrlplista do Trancoso . . .

I Divino Espirito- nnlo da YiJla Verde .
S. Bl'rnardo de Alcobaça. . . . .
TOS.U Senhora dn Purifieaçeio do Pradp

Smrtll Anlonlo de Caruvellas. . . .
Noss 8C'nI101"a da ('onceido de Vit'osa
S. .José rle Porlo-Alegre. '.. '.. ..
SanlAnna ela Feira, Nossa Senhora dos n I11cdins,

Sanla Barbnra, Senhor elo 130m/illl, Nossa Senhora dos
Humildes, S. José das llapororoC'as 'assa Senhora
cio Bom DeSptlCho, Santo Antonio do 'j"enquinho .

~os 1 Senhora da Conceiç'ào do .r'lC'uipe, :-lassa Se-
nhora ela Conceição cio lJavj,lo . .

, TOSS1 Senhora da Conceição do Coi.é
Sanl'Anna du Serl'Ínha . ..' ..,
Nos 'I Senhora da Purificação dos Cnlllpos SS. Coração

de Jesus do Pedriío, S. João Baplista de Ollriç·allgas.
SS. oraçào de MaJ"Ía . . . . . . . . . . .
Sanl' llna do C~misão, ; ossa Senhora do T30111 Con:e

lho da erra Prela

..

Alma,; .
Bom .Jesus dos

illeirlls
Monle-Alto.
Riacho de canl'-

Anila.
COlldeúba
Viclol·ia.
Poç'ões

11- , '3zt1relh .
Arulllhype .

I Santo Anlonio de
Jesus.

I Jagllaripe

I Amargosn
Arei3.
Jequiriçú
S. Miguel
Tapera

L'lll hlll'a nas.

Cor3ção de Maria
Crtmisão.

;\Iinas elo Rio de
Contas

Remedios . .
130m Jesus do lHo

Contas .
Agua QnC'nlC'
Lencôes. .
Cam'peSll"e .
Palmeiras .
S. João do Para

guassú

Ilaparica

Andnrab\' .
~Jal'neús ..
Brejo GI"ande
.lussiape _
CaC'lilé .

Baixa Grande do
Orobó.

I1héos .
I O!ivenea

Bana 'do Bio c1e
Contas

II V~l~n'ça :

Taperoú.
I Cayrú

:--.rova Boipeba.

Ii' Ca mn.m ú
Igraplllna

I S3111arell\
Rarcellos
:\larahú. .

, Canntlvieiras

IBelmonle .
l?orlo-Srguro
Sanla Cruz.
Trancoso .
ViJJa Verde.
Alcohaç'tl
Prado .
Cara 'eUns .
Viç'osa .
POI,to-A Icgre .
Feira de Sant'Anna

I
Riachão de Jacuipe

Coilé.
S rriuhr.
Purifical.',io.

Capilal.

Cachoeira.

n

Maragogipe.
II

S. Felix.

Malta ti S. .Toiio.

Sanlo Amaro.
Serrinha.

Sanlo Amaro.

•••

SS. Sacramenlo da Sé, S. Pedro, ~ossa Senhora Sant'
Anna Nossa 'enhora da \ i 'loria, 'assa Senhora
ela Conceição da Praia, SS. Sacramento do Pilar,
SS. Sacramenlo da Rua do Paço, Nossa Senbora dos
;\1m"es, Santo Antonio além do Carmo Nossa Senhom
da Penha, Nossa Senllora de Brolus S. lltll·thololll 'U
ti Pirajú Sanl'Anna de Maré, ossa Senhora da Pie
dade de Maloim, Nossa Senl10ra da Conceição de Ita
poan, S. Miguel cle Colegipe, I ossa Senhol"a da En
carmlção de Passé, S. Thomé de Paripe ., .
ossa enhora do Hosario da Cachoeira, S. Thiago cio
Iguape, S. Eslevão de Jacuipe, ~ossa Senhora da
Concei~'ão da Feira .

S. Gonçalo dos Campo, lossa Senhora do Resgale
de Illburanas. . . . .

Senhor Deus Menino de S. Felix, S. Pedro da Muriliba
Nossa Senhora do Bom Successo da Cruz das Almas,
Nos a Senhora da Conceição do Sapé, :-;ossa Senhora
do Desterro do Ouleiro Redondo . . . . . .

Nossa Senhora da Conceição do Curralinho, anlo
Antonio de Arguim

Tossa Senhora da Conceição do Almeida, Sanl'Anna
do Rio da Dona .

S. Bartholomeu de l\Iaragogipe .
S. Felippe. . . . . . . . . . . . . . .
Nossa Senhora da Puriflca.;:io de Sanlo Amaro, Nossa

Senhora do Rosario de San lo Amaro, S. Pedro do
Rio Fundo, 1 ossa Sen110ra ela I\jurla do Bom Jardim,
Sant'Anna do Lustosa, S. Domingos da Saubara. .

Nossa Senhora da Oliveira dos Campinhos . ..
S. lJonçalo da ViUa dC' S. Francisco, 'ossa Senhora do

illonte Nossa Senhora do Soccorro, Nossa Senl10ra
da Madre de Deus elo Boqueirão, S. SelJaslião d3s
Cabecei ras ele Passé. . . . . . . . . . .

Senhor do Bomfim ela Malla de S. João, S. Pedro tio
Assú da Ton·c. _ . . . . . . . .. .

Divino Espirilo-Sanlo dé Abranles, S. Bento do ;\'10nle
Gordo.

Cachoeira

Curralinho

•

Capilal

Conceição do Al
meida .

S. G o 11 ç a I o dos
Campos

S. Felix .

Maragogipe .
S. Felippe .
Sanlo Amam

Mallu de S. .Toão

Abrantes.

COI'ação de Maria.
S. Francisco.
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Mappa dos vapores que entraram·lj sahiram deste porto, com indicação das cOD1punbias a

no periodo de 1 de Janeiro a 31 d•

• JANEIRO
•

FEVEREfRO
•

MARÇO ABRIL M\IO JUNHO

1-----..,..------

COMPANHIAS
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Royal Mail Steam Packet Comp.
The Pacific Steam Navigalion Company's Royal Mail

Steamers. . . . . . . . . . . . . .
Compagnie de Messágcries Marilimes. ...
Societe Générale ele Transporls Marilimes a yapeur . I
H~~c~~W. S~da~e~ik~ni~ch~ ~a~pf~ch.ilfa.hr~ls ~e~elI- I
Norddentscher LIoyd Bremen. '. ....
The United Slales &: Brasil Mail Steam Ship Comp.
LIoyd Brasileiro . . . . . . . . .
Companhia Bahiana de Navegação a vapor . .
Companhia Pernambncana de Navegação a vapor
Navigazione llalo-Brasiliana .
Mala Real Portngueza . . . . . . . . . . .
Adria Royal Hungarian Sea NaúgaLioll Comp. Limited.
LIoyd Austriaco-Hungarian. . . . .. ".
Liverpool Brasil & River Plate Steamers .
Chargeurs Réunis . .
Companhia de Navegação Norte e Sul .
Red Cross Line . . . . . . . . .
Companhia Nacional de Navegação Costeira
Compania Marilima deI Pacifico .
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~ 3 2:>
:2 26 :'51
1 I ;1

6 50 fiO
1 1 1
fl 28 20
8 18,) 1-18
5 176 107
9 69 ..J8

3 11 8
1 1

·JS 666 591

2
2
2

6
3
~

8
6
5

1
5
1

48

2
~

2

fi
:3
~

8
6
5

1
5

47

11
ti
3

50
3~

5
1·19
27H

2-1

5
14
5

M1

76 ·1

8 3
"5 2
12

;) 11
j I

50 j
IF(j 8
Hi7 5
5:3 5

1

3

4:
1

654 '19

..J- 79

3 17
2 28

'J 88
1 2
.í 3:3
8 2I(j
5 11·2
5 5~

1 1

3 1

I 7
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~ das companhias fi que pertenc81n· '8111 flS hn o numero ele pas ngeiroR que elnbarcarfnu,
• •

de Janeiro fi 31 de Dezembro de 1891
•

I

SAGKIROS

JD lHO

VAPORES PASSAGEIROS

•
JULHO

VAPORES PASSAGEIROS

I .'AGOSTO

VAPORES PASSAGEIROS

SETEMBRO

VAPORES I PASSAGEIROS

O TUBRO

VAPORES PhSSAGErROS

I · ·JOVEMBRO D_E_ZE_M:--BR_O__

VAPORES ,- PASSAGEIROS I VAPORES ! PASSAGEIROS

TOTAL GERAL

VAPORES I PASSAGEIRO
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•
Estações telegraphicas 00 Estado da Bahia, com as da!as de suas inauguraçõrs c o numero dos tclp.gramoias

ncllas Irao millidos e recebidos duranle o anno de l891

TELEGR MMAS
'"o - ~ -c:
I.:l ESTAÇÕES INAUGURAÇÃO;;! :
p

TRAJlSMITTmOS RECEBIDOSz

----
1 Abbadia . 28 de Dezembro de 1881 . 475 493
2 Alagoinhas 12 n Julho » lR74 24\13 20'.0
3 Pojuca. 12 l) Julho » 1877 764 493
4 Sahia 8 » Novembro ~ 1874 46.460 51.158
5 SanLo Amaro. 1 II Abril )) ]875 2-163 2395
6 Cachoeira. 1 » Abril » 1875 5;>20 5274
7 S. Felix (') 1 » Setembro ), 1891 1284 12 19
8 M3I'agogipe 10 » Abril » 1875 1192 16'.5
!) JazareLh . ·1 "

Junho l' 1875 i993 2263
10 Valença 4 » Julho » ]875 2651 2606
11 Santarem . 23 » Ahril )) ]RRO 898 1030
12 Camamú 19 )1 A"osLo )) 187?i 1258 1324
13 Marahú. 1 )) Junho » 1892
14 Barra do Rio de Contas R » Outubro » ~875 1293 1143
15 Ilhéos . 28 » Março » ]876 2:n! 16 5
16 Commandatuba . 1 » Julho )) 18R5 669 550
17 Cannavieiras . 9 » Janeiro » 1876 4574 3524
18 Belmonte. 29 » Fevereiro » 1880 2820 254
19 PorLo Seguro. 2 » Fevereiro • 1876 3133 2:108
20 Prado. 8 » Maio » 1879 1399 l!55
21 Alcobaça 5 » Abril » 1 76 1?.39 1193
22 Caravellas. 15 » Abril » 1876 2U2 2025
23 Peruhype. 21 ,. Fevereiro )) 1878 588 405
24 Villa Viçosa ]8 » Julho " 1876 51 548
25 Mucury 18 )1 Julho » 1876 576 5U8

------ ------
88.752 89.578

(') De ia de Selembr o a 31 de Dezembro.

• •
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700
630
·.1211
210
6:~O

6:JO
700

70
70

49:1
420
700

70
2~1l

-190
2R
700
280
70a
630
!\lll
':HO
1-111
·ltO
350
4211
280
:l:'0
210
3;)0
-190
-120
;150
700 .
630
1~20

: 1

400
560
140

: J
630
560
350
420
:l30
7<l0

70
:\50
210
21 (i)
566

ESTAÇÕES

•

abaixo clnsslficada~,

Rosario (su I)
Salinas.
Santa Barbara
Sanla Cruz IEspiriLo-Suulo) .
Santa Cruz (Rio-Grande di) ~ul)

I Santa Maria (Rio-Grande do Sul)
Sauta Victoria do Palmar
Santarém
Santo Amaro.. ..
Santo Antonio de Inbelu\":.I
Santos
S. Borja.
S. Felix.
S. Fidelis .
S. Francisco (Santa Calharina)
S. Francisco de Paula
S. Gabriel.
S. João da Barra
S. José do Norte
S. Lourenço.. .
S. Luiz do Maranhão (capital!
S. Mathclls .. .
S. Miguel dos Campos .
S. Paulo . . . . .
S. Pedro ele lbiapina
S. Sebastião . . .
S. Vicente de Paula.
Sepetiba. .
Serra (cidade da)
Serraria.. .
Serro (Minas-Geraes)
Sitio (Miuas-Geraes
Sobral
Tahim
Taquary .
Therezin3.
Tijucas.

I Torres.
Traipú .

. Triumpho .
-Tubarão
Uh;ltuba
União
Uruburelama.
Uruguayana .
Valença . . .
Venda das Pedras
Viçosa
Vicloria
Vizeo.

•

70
630
4:l0
3'i0

70

-Hl0
:l80
210
210

70
:13U
420
350
560
-190
140
210
49 I
350
490
700
700
t40
350
210
350
350
1-10
140
42U
700

70
490
350
6311
14-0
:$50
140
:l50
14U
700
350
4,20
210
350

70
1-10
700
630
490

. I

. I

••

ESTAÇÕES

uar e genera CIo exercito
Queluz (;\Iinas Geraes)
Hecife
Rio Bonito
Rio ele Contas
Rio Formoso .
Rio-Grande do Sul (cid ..llle do) .
Rio Pardo.
Rosario (nOlOote)

i\Iaragogipe
Margem do Taquary.
Marianna
Maricá.
Maroim
l\Iontes Claros
Morretes
Mossoró
Mucury.
Natal
Nazareth
Nictheroy.
Ouro Preto
Palacio do Goyerno (Capilal Federal)
Palmas.
Palmeira
Pão de Assucar iAlagou:-).
Parahyba no Norte (Capital I
Paranaguá.
Paraty .
Paruahyba IPiauhyl
Passo Fundo
Pelo tas .
Penedo.
Peripery. . .
Peruhype (S. José de)
Petropolis. .
Pharol do Cabo Frio
Pilar

I Piranhas .
Pirncuruca
Piratiny .
Pojuca. . .

, Ponta Grossa.
Ponta regra.

I Porto Alecrre
Porto Ca{~ (). .

I Porto das Caixas
I Parlo Seguro. . . .
I Praça do Comml!rcio.

Prado
Quarahy

--I

I

interior clestinados a estaçÕf\IN toe}e4graphical
a partir da cstn Cftü ela Bahia

ESTAÇÕES

•
t·

Conceição do Arroio. 560
Coruripe 140
Cruz Alta. 700
Corityba 490
Desterro 490
D. !'edrito 700
Diamantina 490
Engenho Centnl1 490
Eslancia . 70
Estreito 490
Fazenda de Santa Cruz 350
Forlaleza (Ceará) 350
Fortaleza de Santa Crnz. 350
Forlaleza de Santa Cruz (Sul). 560
Goyana. . 21fl
Gllarapary. 280
Guarapuava 560
Guaraliba. :350
Igreja Nova (Alagoasl I-lO
Iguaba Grande. . 280
Iguape. -140
Ign~rassú 210
llheos . 1-10
Ipojuca. 210
HalJapoalla . . . :l80
!labira de Mallo Denlro 1~2n

Ilagllahy . :Ii)

I
llaiah Y. .. . . . . . !!Ia
il:.l·llIhé (Pedras de Fogo\. <!11l
II;]t iCllrú-Mirilll... 49 \
IIHpemirim ~8

n· pitangu)' 420
llaqlli . 700
JagLlarão 700
Januaria (Minas Gcraes).
Joinville 490
Juiz de Fóra. 350
Laguna. 560
Lapa . . 4\)0
Larangeira<; 70
Lazarelo da llha Grande 350
Linhares . ... 21O
Livrarnenl o ,S'l\1.1'AI1I m--d \'~,"..,.-;~......o.;."""'--'~-"1(JO

Livramento (1 iallhy) 42:)
Macahé. 2811
Macahyba. 210
Maceió . 1-10
l\Iamangllape. 210
Mangaratiba . 350
Maracassulllé. 560
Marahú. m

70
70

1110
700
280
280
350
-190

70
280
:-3;)0
700
280
:~50

·H)U
700
420
280
210
700
700
[~20

140
630
1-1{)
490
5GO
:150
G30

70
63'1
280
700
70

630
f40
420
280
-1HO
-120
700
1-10
210
630
350
490
420
:,50
420
1'10
490

o

ESTAÇÕES

Tarifa para os teleg-raI11111fl,S ele scryjço,

=====-=:-:======-=__ 1==--=:-1========== _

Abbadia (Cachoeira da)
Alagoinhas
Alcobaça . .
Alegrete . . . .
Ancbieta (Benevrnte)
Angicos .
Angra dos Reis.
Antonina .
Aracajú
Aracaly .
Ararnama. .
Arroio Grande
A-;sú .
BalJylonia.
Bacaba!. .
Bagé . .
BarbDcena.
BalTa de S. João
Barra de S. Matucus
Barra do Rio Grande do Sul
Barra do Chuy
Barras. .
Barreiros.
Belém. .
Belmonte.
Blumenau.
Bragança .
Cabo Frio.
Caçapava . '"
Cachoeira (S. Felix da)
Cachoei I'a (Sul). .
Cachoeit'a do Ilapemidm.
Cacilllbinhas.
Camamú .
Camaqnan.
CamaragilJe .
Campinas. .
Campos . .
Campo Largo
Campo Maior
Cangllssú. .
Cannavieiras.
Cara veHas.
Castanhal'.
Castello .
Castro
Caxias. . . . . . .
Central (Capital Federal).
Codó . . . . . . .
Comrnandaluba. . . .
Conceição (Minas Geraes)

CON'l'AGEM DAS P~t\.L \.. VRA
Tudo qUflnto escreve o expedidor na minuta cio telegnlll1ll13 enlr3 no calculo da laxa, inclusive qnalqucr caracter isolado, JeLtra on algarismo, que Inlllhcm são taxados cada um

como uma Ifllnvraj exrr,plLlum-se porém, 01'/ signaes cle pontu;Jc;áo, 1raços li união, aposlrophes aspas, parellthesis c alinC'as. O maximo limite de uma palavra ê fixado em quinze ca
racteres; os exc:edentes alé quinzc canlcleres sii@ C0111:H105 como mais uma palavra. Nos numel'os escriplos CID algarismo conta-se cada grupo rle c inca por uma pnlavra; os excedentes
até cincu são contad s C011l0 mais LIlIIU palavra O cl'viço telc..,lraphico da imprensa tem a reducção de 50 % sobre a respectiva taxa.
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