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1.022, 1.0~2, 1.060, 1.03, 1.065,

1.060,1. 68,1.071,1.074,1.101,1.110,1.120,
1.14.1,1.1\2,1.156,1.162,1.167,1.172,1.173,
1.179, 1.10í, '1.191,1.19 ,'1.208, 1.2ti,1.220,
1.2-'19, 1.256,1.25 , 1.259, 1.270, 1.21~, 1.275,
1.277,1.279,1.2 'U, 1.281, 1.205,1.239,1.301,
1.303,1.304,1.305, 1.30ll, 1.307,1.311, 1.3t3,
1.31 ,1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324.,
1.337, 1.3'12, 1.3~3, 1.350,1.353, 1.376, 1.~91,
1.524., 1.602, l.ll0~, 1.ll13, 1.620, 1.62ge 1.752.

Soeiedadede Geogl'aphia do Riol - 87 -6de Janeiro. 150, 6 e 1.07.

43 Secretaria dos Negocias
trangeil'os.

Es-

11, 65, 66, 88, 95, 99, 105, tiO, 125, H~, 147,
152, !J.'I, 159, 160, 161, 163, 171, 172, lS2,
18ll,187, 196, 197,207, 20S, 219, 241, ~2,
.,~,B,.,~,W,~, M,~,
3t), 350, 351, 359, 3il3, 373, 3s2, 390, 392,
~,w,~,m,~,m,m,~,M,
7 '1, 79;, 00, ~01, 08, b09, 810, 822, 861,
897, 901, 90S, 915, 915, 91', 922, 923, 9;.9,
~,~,~,~,~,m,~, -,-,
~,~,~,M,_.~,m,m,m,
976,0,6,995,1.021,1.028,1.03/,,1.010,1.019,
1.054, 1.055, 1.057, 1.05 , 1.05 , 1.0ill, 1.057,
1.07', 1.0~3,1.089, 1.090,1.092,1.093,1.094,
1.015,1.000, '1.097, 1.099, 1.100, 1.105, 1.10,
1.113, '1.115, '1.1'10,1.117,1.119,1.122,1.124,
1.1;<5,1.138,1.139, 1.153, 1.15~, 1.157, i.l58,
1.1ilO, 1.105,1.171, 1.'17 ,1.185,1.186,1.17,
1.188, 1.18'),1.190, '1.191, 1.'103, '1.200,1.202,
1.204, 1.2<)7,1.212, 1.213, 1.218,1.;<31, 1.255,
Ul60, 1.283, 1.i!84., 1.308,1.312,1.331,1.332,
1.333, 1.334., 1.336, 1.3~6, 1.34~, 1.354., 1.3M,
1.359, 1.370, 1.377,1.37 , 1.385,1.389,1.393,
1.394, '1.395,1.395, 1.397,1.398,1,399,1'/.98,
'1.527, 1.599, 1.658.
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T•.• Draenert (Dr.) i8 e i,4·H.

T. de .\lenear .\r:tripe (con-l .
selheiro). 686, 1.205,1.;29,1.627,1.632 e 1.G93.

T. Tnpaj<\s (Dr.) 11.2;.956 . 7C6, 767, 76 , 770, 771, 903,914,932

"nlentiJ1 Abeci;l. (DI·.) o\j4.

VIsconde de Be:tUl'epnil'e Rohanl156, 166, 323, 779, 984, 1.062, 1.224, 1.533, .
1.610, 1.612 1.625 e 1.626.

Z. Cortadelns 20.
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• EXPOSIÇAO DE GEOGRAPHIjl SUL-AMERICANA

c

Só agora póde ser entregue ao publico o Catalogo da Expo
sição de Geographia Sul-Americana, realizada no Rio de Janeiro
no mez de fevereiro de 1889.

Prompto o trabalho e entregue a Imprensa Nacional para a
impressão, de ordem do Governo, a superveniencia de trabalhos
officiaes urgentes foi successivamente adiando até hoje a pre
sente publicação.

Percorrendo-a, o leitor verificara por si o immenso ma
terial, que para o estLldo da geographia do Continente
Sul-Americano conseguimos reunir nos salões da Eschola
Poly~echuica, liberalmente franqueados á commissão para esta
exhibição scientifica.

Largo e generoso foi o concurso, que recebemos dos illus
trados Governos das nações Sul-Americanas: Chile, Perú,
Bolivia, Paraguay, Venezuela e Republica Argentina.

Por diligencia e dedicado esforço, feito a nosso pedido
pelo eminente Geologo o Pi ofessor Orville Derby, apparece
pela vez primeira uma collecção completa das obras relativas
á Geologia do Brazil.

Esta preciosa collecção, abrangendo 148 obras, o leitor a
encontrara á pago 116, sob ns. 473 á 621.

De immenso valor historico e geographico é -a preciosa
collecção Diogo Soares, que o leitor encontrará a pag. 215,
sob n. 847. Nada menos de 18 roteiros de baudl3irantes e
sertanistas, recolhidos por este laborioso sacerdote em cum
primento do Alvará de 18 de novembro de 1729, ahi se acham
compendiados.
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"" XIV

Cremos que pela primeira vez appal'eceu em exposição
r

rpublica O mGnumento geographico, indicado no n. 243 de
nosse Catalogo:
r

Mappa topographico do porto do Rio de Janeiro, feito
por Domingos Capassi, da companhia de Jesu,
no anno de 1730, copia manuscripta feita em
Lisboa em 1776.

E' um dos primeiros trabalhos de geographia mathematica,
relativos ao Brazil, executado, come os ol.1tros trabalhos do
padre Diogo Soares, em cumprimento do supradito Alvará
de 18 de novembro de 1729.

Encerrando esta succillta noticia, cumpro um rigoroso
dever, aqui testemunhando solemnemente o meu reconheci
mento aos meus illustrados collegas de commissão Dr. Torquato
Tapaj6s, Dr. Antonio de Paula Freitas, Dr. João Cordeiro
da Graça elo Tenente Themistocles Sávio pela illustrada col
laboração, com que me auxiliaram na organização de todo este
trabalho.

Como documento do mais alto valor por sua importancia
scientifica aqui vai reproduzido em sua integra o Alvará
de 18 de novembro de 1729.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1891.

BARÃO HOMEM DE MELLO.
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Registro de um alvará de el-rei nosso senhor, passado aos Re~s. pa
dres da companhia de Jesus, peritos mathematicos, e são ~40g0 Soares
e Domingos Capassi, para se passarem ao Brazil. e neUe terem a .,
assistencia por conta de sua real fazenda, tudo na forma que abláxo .,
se declara.

Eu el-rei faço saber ao que este meu aIvarà virem, e em especial ao
vice-rei e capitão general de mar e terra do Estado do Brazil, gover
nadores do Rio de Janeiro, 'o Paulo, Minas Geraes, Pernambuco, Ma
ranhão, Capitão-mór da Parahyba, e mais capitães móres de outras
capitanias, districtos, villas e freguezias dos sertões do dito Estado,
offJciaes das camaras das cidades e villas deUe, ouvidores geraes das
comarcas, juizes de fóra e das terras, provedores de ininha fazenda,
thesoureit'os e almoxarifes, e assim tambem aos donatarios das terras
da coràa, sitas no dito Estado do Brazil, ou seus tenentes, e ouvidores,
que eu hei por meu serviço e muito conveniente ao governo e defensa
do mesmo E tado, boa administração da justiça, arrecadação de minha
fazenda; e para se evitarem as duvidas e controversias que se tem ori
ginado dos novos descobrimentos, que se têm feito nos sertões daqueUe
Estado de poucos annos a esta parte, fazerem-se mappas das terras do
dito Estado, não só pela marinha, mas pelos sertões, com toda a dis
tincção, para que melhor se assignalem e conheçam os districtos de
cada bispado, governo, capitania, comarcas e doação; plJ,ra esta deli
gencia nomeei dous religiosos da companhia de Jesus, peritos' nas ma
thematicas, que são Diogo Soare e Domingos Capassi, qne mando na
presente occasião para o Rio de Janeiro; e lhes mandei dar ajuda de
custo competente para se aviarem para a viagem, e dou>' creados que
levam em sua companhia, os quaes lhes hão de a sistir emquanto durar
a diligencia e hão de ser pagos por conta da minh.a fazenda em quanto
durar esta diligencia, e aos ditos religiosos se lhes ha de dar da mesma
sorte o que lhes for necessítrio para a sua sub i tencia com tudo o mais
de que necessitarem para o bom etreito da dita diligencia, e o gover
nador do Rio de Janeiro, com o provedor da fazenda e intervenção do
procurador deUa, lhes signalimi. a quantia que devem vencer cada mez,
assim para sua commoda subsistencia, como para o pagamento dos criados
e o mais que se offerec r, respeitando à qualidade do paiz e preço dos
usuaes, tendo o dito governador grande cuidado em que se lhes façam
estas assistencias em quan to estiverem ou andarem nas terras da sua
jurisdicção, porque em sahindo do dito seu governo ha de correr esta
despeza por conta da provedoria do governo em que entrarem, e assim
nos mo.is em que forem entrando, arbitrando-se-lhes na mesma fórma o
que devem vencer cada mez, con forme a carestia ou abunda,ncia do

., ..

" .
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paiz ; e seq,do ne essario aos ditos religiosos algumas guardas ou guias,
o para fazereru jornadas pelo sertão lh'as mandarão dar os ditos gover

naqores, assim de homens brancos, como de indios, e lhes darão 0utro-
,.. sim as carruagens necessarias, conforme o uso e estylo da terra; as

quaes serão pagas por contu. da minha fazenda, como tambe'.n a despeza
necessaria que se fizer com os ditos guardas e guias; e todos os gover
nadores, cabos e officiaes de guerra, ministros de justiça e fazenda darão
aos ditos religiosos toda a ajuda e favor de que necessitarem para. o
bem da dita diligencia,- o que lhes h?i por muito encarr~ado, e assim
as pessoas sobreditas; como aos partiCLllares que se signalarem nesta.
parte, lhes haverei por serviço tudo o que neUa ohrarem, de que lhes
lJassarão certidão os ditos religiosos para me constar, aos quaes mando
dar instrucções da. fórma que devem fazer os ditos mappas, por uma
provisão passada no meu nome e assignada pel03 dous conselh~iros do
conselho ultramarino, os mais antigos, a qual espero observem pontual
e inteiramente qúanto lhes for possivel, accrescentado à descripção
daquellas terras tudo o que a sua. especulação e o zelo do meu serviço
lhes ditar para que fique com a exacção de que se necessita, e com as
circumstancias que a. possam fazer mais util ao meu serviço e commo
didade dos meus vassallos: bem entendido que o que os ditos reUgiosos
obrarem em todo o referido não dará direito á pessoa alguma: este meu
alvará quero que valha, e tenha forç:l e vigor, ainda que seu e1:reito haja
de durar mais rle um auuo, sem embargo da ordenação livro 2°, tit. 40,
em contrario. Lisboa occidental, 18 de Novembro de 1729.-Et-7'ei.
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Acta da~ sessão extraordinaria da Socied:lde de Geo.
graphia do Hio de .Yaneiro. eD"} ~3 d.e Ce"ercil'o de
1.889

HO",RADA COM A AUGUSTA PRESENÇA DE SUA 1I1AGESTADE O D.lPERADOR
E SUA ALTE~A REAL O SR. CO::o<DE D'EU

Presidel1cia rlo Sr. Mai"quez ele Pa;'allagu.á e sen)indo de Secretario a
1.° Tenente A. lnelio do Bra:,il.

A's 10 1/2 horas da manhã chegou ao editlcio 'da Escola Polyte
chnica, onde se acha a exposição, S. 1. o Imperador, que foi recebido
á porta pela commissão compo ta dos Srs. Marquez de Paranaguá.,
Barão Homem de Mello, Conselheiro Faria Lemo, Dr. Paula Freitas,
Coronel Pégo Junior, Cn-pitão de Mar e Guerra !lIaurity, Capitão de
Fragata Maria do Nascimento, Commendadores Catramby e Hermida.
Pazos e o lo Tenente Indio do Bl'azil, e muitas outras pessoas.

Sua l\Iagestade, acompanhado da immensa comitiva, dirigiu-se para
a sala de honra, onde tomou assen to, sob o rico docel, tendo ao seu lado
S. A. o Sr. Conde d'Eu.

Obtida a imperial venia, o Sr, Marquez de Paranaguã., presidente,
leu o seguinte discul'so:

« Senhores.- Obtida a impel'ial venia, declaro aberta a presente
sessão extraordinaria da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro.

« O seu fim especial é a inauguração da Exposição de Geographia.
Sul-Americana, com que a mesma sociedade, ha pouco mai de um anno,
resolveu celebrar o 5° anniversario de sna in taIlação omcia!. r e te
empenho, quiçá sup rior ás suas forças, a Sociedade de Geograpbia do
Rio de Janeiro foi grandemente favorecida pelos poderes publicas,
recebendo das repartições e estabelecimentos dependentes das diversas
Secretarias de I!:stado franca e etficaz coadjuvação,

« Assim Que, depois de agl'adecer, como agradeço, em nome da
mesma Sociedade, a. augusta' presença de V. 1\1. Imperial e a de S. A.
~. o Sr. Conde d'Eu, julgo interpretar os sentimentos dos illustres
consocios, manifestando ao governo de V. M. Imperial e aos execu
tores de suas ordens, a este respeito, sincero reconhecimento. Os
objectos expostos na ordem em que se acham, atlestam o zelo, a intel
Ugencia, e dedicação dos dignos funccionarios.

« São credores igualmente da nossa gratidão os outros expositores,
cujas collecções sobresahem Das dilferentes salas, pelas preciosiaades que
encerram, até hoje desconhecidas.

2
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« E' nestq momen to motivo de grande satisfação para a Sociedade de
Geograpbia do Rio de Janeiro, além do cumprimento de um dever, dar
publico testémull ho do generoso acolhimento que encontrou n'\ repu
TJlicas sul-americanas e legações do lmperio acreditadas junto aos
seu", /<overn08.

, «Todos, á portia, desvelaram-se em correspJnúer ao CJn vite da
commissão executiva da exposição geographica, rem~ttendo-nos im
portantes subsidias de mappa . roteiros, viagens, livl'os mã"ou criptas
de suiJido valor, que se a ham expostos ou que hão de sel-o em
honra d3CJ.uelIes povos irmãos, aos quae~ li Sociedade de Geograpltia
rio Rio de Janeiro folga poder assegurar as ml1is profundas e cor
diaes sympa tbias dos brazileiros, a par do seu particular reconl1eci
menta pOt' tanta gentileza e favores inolvilaveis.»

O Sr. Barão Homem de Mello, oratlor official, a quem em seguida
foi dada a palavrn, proferiu a aI locução que se segue:

« Seo11ores.- Entre os emprehendimentos que caracterisam esta
derradeira parte do seculo em que vivemos, não é, de certo, o menor
aquelle que se op ra ante DO sos olhos, representando o progre so e a
atrouleza dos estudos geograpbicos.

" AS mais altas, montanhas, como os mai profundos valles, são
explorados e percorriLlos em toda. 3S direcções.

« As terr(1s e os continente são atravessarias de uma a outr'a extre
midade. E nem o mesmo gelo do' palas os resgual'da das investigações
implacaveis da sciencia, que lá jJenetram, sorprendendo o egredo da
leis que regem a phY::iica do gloiJo.

« A leg'ão immot'tal de ses gloriosos desbravadores das terras inac
cessivei do planeta, succede- e sem iuterrupção; por um elos comba
tentei que succumbe na lucta, outros se levantam, estimulado do
mesmo zelo da sciencin, que conquistam novos elementos para o exito
dert'atieiro da. grande emjJreztl.

« Ampliando ainda esse immenso campo de observação, a geologia,
nlongando os olhos por idades sem fim, prosegue muito além dos
horizon tes da historia; e lá, com o rigot' dos methodos scientificos,
recon~ltue o passado de no o planeta, renovando, ante fi, éra de hoje,
as phases di versas de sua formação.

« As profund3zas do oceano são sondadas em todas as zonas; e no
mais recondito dos abysmos do mar, fi, sciencia de cobre e faz surgit' ii.
contemplação maravilhada do seculo, o mundo até então mysterioso,
da Atlanticla.

« Os tempos antigos estão excedidos!
( Sente-se que o homem deste secnlo é chamado fi, tomar po se

inteira da terra, que lhe coube em partilha.
« Regiões que ainda em nossfl. idade não passavam de méras expre 

sões geographicas, são boje gt'andes centros de iniciativa e de progt'esso,
que entraram resolutamente no vasto certamen da civilização
universal.

« Neste operoso movimento, que attesta a um tempo a preeminencia e
os extensos resultados dos estudos geographicos neste seculo, a nossa
America apparece como ulUa das regiõ::lS que mais largamente teem
solicitado a attenção ela sciencia.

« Desde La Condamine e do Barão de Humboldt, suns tert'a' alte
rosas, como os vl111es mais impeJietraveis, teem sido perlustrados por
uma legií'io de sabios, que nos permittem reconstruir a structura mara
vilhosa deste immenso conliuente, em grande parte do qual desclobram
se já os esplendores da civilizaÇ<'lo.
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« PJ.ramos hoje pwa çoutemplar o immenso cabedal accumulado
n J3se afanoso tra.balho da ciencia. -

« Foi este o pel1s:tmeu to que inspirou a realizaçãQ, "da Exposição
luternaci03al de Geogr,\ phia da America do Sul. ,.

« Pela e3treitela do te:npo, nan! todos 03 Estados sul-americanos
pularam correspontfer ao U03S0 convite. - ..

« Comlu io cJmparecaram, e estãa aqui brilhantemente representados,
o Chile, b-r>livia, Parag-ul,Y, Veuezu~la e Republica Argentiaa.

«A toJos apresen t-lmos o te:;temunbo, o m:tis rasp:litoso, de nos'o
reconhecimento pela alta distincção com que honraram o no so
convite.

(\ Ahi e3tão á vi t'1, e admir.1reis por vós mesmo, os preciosos traba
lhos CJl1l que eari lueceram noss:t exp:>sição, e de que dá noticia cir
cumstal1ciada o cltalúgo que temos org<tl1iZldo.

« A collecção que conseguimo.> raunil' relatiV'a.mente a gaographia
rIo Br<\zil, em coni'ormidade do nosso pl'ogramm:t, é a mais variada e
COiliosa, que plldel'amos desejar.

« Geologia, p:tleJntoloO'ia, explorJçl0 de minas, geodesia, meteoro
logia, magnetismo terre~tl'e, llyur'ogra.pbia, gaographia, botaaica,
physiograpllia, tudo quanto ·ymboli3.t os intuitos cosmopolitas da
sciencia, está aqui ampla e opulentamente repre3entadó-

« Elles imprimem á noss t exp:>sição um cunho scieatifico, que é o
:igua.l certo do seu ai to valor e do aproveitamento que ella vem pro
pol'ciouar aos estud)s sérios.

« Por este valioso auxi lio nos con fes l,mos reconhecidos a tolos os
flue concorreram a nossa exposição; bem como agradecemos as pesso:l.
aqui pre-entes o S'3U comparecimento, hoUJ'o f) testemunho do eu
apreço a tudo quanto se liga a causa da sciencia em nossa patril.. »

Tendo oSr. Barão Homem de Mello concluido, o Sr. presidente con
yidou aS. M. Imperial e Alteza Real para visitar as diversas salas em
que se acham expostas as preciosidades referantes as diversas secç-ões
ele geo~raphia geral.

Depois de uma visita miuuciosa, que durou até ao meio-dia, S. M. o
Imperador e S. A. o Sr. Conde d'Eu retil'a.ram-se muito satisfeitos
com a festa scientifica, indada_ e levada a etreito pela Sociedade de
Geographia do Rio de Janeiro.

Sua Magestade prometteu voltar para examinar detidamente a
exposiÇ<'io,e retirJu-se com as mesmas formalidades com que foi recebido.

Estiveram presentes os socios: os Srs. Marquez de Paranaguá,
presidente; Barões Homem de Mello e de Loreto, Conselheiros Faria
Lemos e Alencar Araripa, Capitão de mar e guerra Cordovil Maurity,
Coronel Pégo Junior, Capitão de Fragata Maria do Nascimento, Drs.
José Paranaguà, Pd.lllaFreitas, Agapito da Veiga, José Manoei da
Silva, Pü'es de Almeida, Moreira Pinto, Cordeiro da Graça, Humberto
Antunes, Monteiro Tapajós e Vicente José de Carvalho, Commenda
dores Catramby e José Hermida Pazos, Tenentes Tllemistocie~ Savio e
Manoel Monteiro, Professor Orville Derlly- e o secretario, lo tenente
llldio do Brazil.
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Assistiram ti. ses ão os S1's. 'Ministros: do Imperio, Guerra e A"'l'i
cultul'a, Condê fle Mútta Maia, Visconde de BeaurepaiJ'e Rohan, Barão
oe l\'lacabubas; commissões representando o Instituto Historfco e
4eograpbico, a secção da Sociedade de Geograpbia de Lisboa, o Club
Naval. o Club dA Engenharia, do Instituto Polytechnico, rep11esentan
tes do JOl'nal do Comlnel'cio, d'O Pai::, da Ga:;eta de i'iToticias, GC',:;eta de,

Tanle, Diario de Noticias, e va,rios outros.
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REPUBLICA DO CHILE
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I. Mapa de la Republica de Chile desde el Rio Loa hasta eI cabo
de Hornos. Por A. Pissis. E:;c~tla de I: 1.000.000. Lit. P. Cadot &: C.
Em 15 Colhas.

Exp. : Governo <lo Chi! .

2. Chile. Por B. V. 111. Times Prilttillg House,8" de 48 pp.,
sem mais declarações.

E' um pequeno folheto, e cripta em inglez, contendo uma de~

cripção lig~ira de geographia do Chile, como limites, topogra
phia, clima, os Andes e seus vulcões, lago'. ilhas, aguas thermaes,
rio~, população, raç IS, or"',lDisação politica. governo e n.dmini 
tração, saude publica, religião, educação publica, a imprensa,
instituições beneficentes, exercito, mal'inha de guerra e mer
cante, etc.

Exp. : Governo do Chile.

3. Pissis (A. )-Geogratia tisica de la Republica de Chile. Cal'
beil, CnltrJ Fils, l8i5.

Acompanha 1 vaI. de Atlas.
Exp. : Bibliothec.l KacionnJ.

4. Estudios geograticos sobre Chile. Memorias relativas u
varias cuestioues somotldas ai congreso internacional de ciencias

Gogr. pll)"sica.
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geograflcas de Paris, de 1875. Santiago de Chile: lmprenta Nacio

nal, 1875, 1. vo~. in 40 gl'. de 126 pp. com um pequeno mappa no texto.

E' tfma collecção de trabalhos soln'e a geogrLlphia physica do
Chile, com posta de memorias e estudos de V<1 rias questões submet
tidas ao congresso internacional de sciencias geographicas de
Paris em 1875. Trata da geographia ethnograpbica do Chile,
(pags. 1 a 8), por Don Diego Barros Mana. ; geogl'a~llÍa medicl1
(pags. 9 a 36), e'Scripta para servil' aestatística medica e fi. noso
Iogia chilenas, pelo Dr. Adolpho MurillOj geogl'apbia geologica
estudo do relevo ou configuração exteriol' do terl'itorio cbileno com
relação a natureza geologica dos terrenos que entram em sua
composição, por D. Ignacio Domeyko, reitol' da Universidade do
Chile (pags. 36 a 66) : tralJalbo feito em obediencia a tbese 29~
do progra.mma proposto pela Sociedade Geograpbica de Paris,
para o congresso citado, cujo thema foi :-/a.e~· sobresaAir ai)·
relações ea;istentes entre o ?"elevu do sdlo e sua con titv.ição geolo
.Qica- j historia natural-observações sCJbre as conchas fos eis
terciarias do Chile, pelo DI'. Rudol fo A. Phili ppi-(pags. 66 a
82) j geographia medica do Chile-enfermidades reinantes no
Chile, pelo Dr. D. Wencesláo DiL z-(pags. 82 e seguintes).

Exp. : Governo do Ohile.

5. Philippi (Dr. Rodulfo Amando) - Viago ai Desierto de
Atacama. Ha~le en Sajonia, lF80, in-fol. com est. coloro

Exp. : Bibliotheco Nocionnl.

6. Descripcion jeneraI dei departamento de Pisagua, por
Alejandro Caüas Pinochet. Iquique: Imp. de-El Veintiullo de Mayo
de Alberto Echeverria, 1884. 1 V01. in-8° de 200 pp.

E' a descl'ipção geographica que, como governador dess@ depar
tamento, faz o autor apresentando dados colhidos de documentos
por elle cuidadosamente examinados, e compal'ados com os que
tem pessoalmente regi. trado sobre a geographia desse c1eparta
meúto dn. provincia septentrional de Tarapaca. Depois de fn.llar
de seus antecedente geographicos, descreve, ligeiramente, o
aspecto geral, sun. hydl'ographia, meteorologia, ftmna, flora e
mineraes para occupar-se em seguida, n'umn. descripç<,'io parti
cular~ de SU3, orographia, litoral, população, e tradas de ferro,
estl'auas e caminhos diversos, e dos depositos salitreiros, etc.

Exp. : Govel'no do Ohile.

7. Mapa de los Territorios deI Limay y Neuquen y de las pro
vincias Chilenas entre los grados 35 hasta 42 Ialitud SueI. PubliCL'1.do
con autorizacion oficial segun datos oficiales dei Departamento de
Ingenieros Militares, dei departamento de Ingenieros Civiles, de la
Oficina de Tierras y Colonias, seguu trabajos personales de los Seüores
Coronel Olascoaga, Capitan O'Connor, Capitan Urtubey, Ingenieros
Moreno, Alsina, Pico Balbin, Broendsted, Pissis, Bertrand, Marti,n
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Frick y otros y con las observaciunes proprias deI autor hechas en los
anos'18i9 lJusta 1884, dedicado a S. Ex. el Presidente de la. Republica•• Teniente General Dr. Julio A. Roca, por Jorge y Rohde, Capitan de
lngenieros Militares, dibujado por Dr. Clodomiro Urtubey, Capita~ de

•lngenieros Militares. Casa editora: Libreria ALemal1a de Ernst NoUe.
(Litografia·y Impreota de G. Kraft), 1886. Escala de 1:1.000.600, ou
Om,005: 1 legua argentina (de 5.000 metros).

E' uma boa carta geographica dos territorios de Limay e
Neuquen, com a parte do territorio da Republica do Chile com
,que confina; mostrando, na zona comprehendida por esses dous
rios, Limay e Neuquen, a divisão dos terrenos por lotes e pro
prietarios.

E:\.-p.: . r. Jacobo Peu er.

8. Mapa de la Republica de Chile dibujado y publicado segun los
mapas, datos y publicaciones de : Aimé Pissis, A. Pitermam, C. Martin,
P. H. de Rougemont; Al~j. Bertrand, L. Braclteburch, Art, Seelstrang,
F. Paz Soldan, M. Orollilly, Fed. Schert, V. Aur, Lastarria, Pablo
'Gu sfeldt, y otro , y los m:l.pas de la oficina Hidrografica de Chile y de
los almirantazgos iogles y u,lemao por C. Opitz (Neutstadt-Leipsig) y
Dr. H. Polakowsky (Berlio). 1888. Escala 1:2.500.000. C. Opitz, oficina
jeografica-artistica eo Neutstadt-Leipsig. Olieial Publication of the
Geoeral Agency of the goveroement ór Chili in Europe for Emigration
and Colooisation ..

F;xp.: Dr. T. M. Draenert.

9. Plano Topografico y geografico deI Rio Madera y sus Ca
chuelas, e pIorado y delineado por el Coronel José Agustin Palacios
eo 1846. Escala: Om,0035:51eguas. Copia por José F .Corrales, La Paz,
1888.

E' tl'a~alho maouscripto e cópia do autographo inédito.
Exp.: Governo do Chile.

REPUBLICA DO EQUADOR

! O. Carta corografica de la Republica deI Ecuador. Delineada
en vista de las cartas de Don Pedro Maldonado, el Baroo de Humboldt,
MI'. Wisse, la de las sontas de las cartas por M. M. Fitzroy y H. Kellet,
y las particulares deI autor. Destinada á. servir de complemento á. la
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obra de geografia dei Ecuador publicada dei mismo autor, Doctor Ma
noel Villavirencio. Esta carta es dedicada ii, la juveutud ecuatoriana,

~. aTIo de 1858. Escala 10 milhas: om,014. Lit. y lmp. de F. Marer y C.
f' N: 96 CaUe de Fulton, Nueva York.

Exp.: Bi1.>lIothecn Imperial.
'I-

REPUBLICA DE VENEZUELA

11. Mapa Fi ico de los Estados Unidos de Venezuela, segun el
General AglJstin Codazzi, por Miguel Tejera, 1876.

Exp.; Secretaria de Estl'll.ngeÍl·os.

REPUBLICA DA BOLIVIA

12. lUapa de las Missionlls da la Compa.iiia ele Jesvsen. Por el
Padre Joseph Quiroga de la misma CompaJ1ia de Jesus en la Provincia
de el Paraguay. Afio de 1749. Esc. Om,002: l°.

E' reproducção photographica.
Exp. : Governo da Bolivia.

13. Topografia de la Noble, Valerosa, y Fiel Ciudad de
Nossa Senhora de la Paz - Dibujado por D. Manuel Pantoja y Moreno
- ano de 1798. Escala Om,OOI: 50 varas castelhanas.

E' reproducção em gravura do original ela carta topogra~

phica de La Paz, em 1798, da collecç:ão de D. Nicolao Acosta, e
faz parte do numero 106, anno II, do periodico que "e publica em
La Paz de Ayacucho, Bolivia, intitulado - La Razon - corre'
pondente a 20 de Outubro ele 1884, anniversario da fundaç.'io
dessa cidade. E' e,iição especial para La Ra:;on acompanha.da
de extensas explicações e noticias obre a geavura de que se
occupa.

B~p.: Governo dn Roli\dn.

14. Apuntes de la Provincia de Májos, en el Departamento
dei Beni tomados por Don José Agu tin Palacios, en los afios de 1844 n.
1847, en que se ocupá ali de Gobernador y Administrador General de
rentas dei departamento. ln 1'01. gr. tle 7 pp.

Cópia manuscripta dos al'tigos publicados no Et PicaflO1'
periodico de La Paz, por transcripção de outro periodico boli-
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viano, correspondentes aos numeros 36, 37, 38 e 41, de 12'a 29
de Dezembro de 1868, autorisada e remettida pela Commissão de
Geographia do Departamento de La Paz. • .

E' uma ligeira mas intere. sante Illonographia sobre a provjncia
de Mójos, antigamente chamada Musu, situada entre os paral
lelos 10· e 16° de lat. S" e os meridianos 64° e 70° de long. t. ~
.Pal'i~ representando uma superflcie oblonga de 13.750 leguas
quadr.adas de 20 ao D'ráo.

O autor, ao terminal' I diz que o immenso' territorio com
prehendido pela pr.ovinCla que descr:eve, por suas ricas e innu
mel'aveis producções de todo genero, que não reconhecem
superioridade alguma nas das demais povoações da America do
Sul, é a parte da Bolívia que mais proporções o1l'erece para o
estabelecimento de immi~rantes estrangeiros.

Ainda m'li , pela multidão de seus rios navegaveis, benigni
dade do s610, que produz com exuberancia os depositos que se
lhe conuam, e finalmente, pela ua situação peculiar, encerra
vanta,o-ens immensamente superiores aos outros territorios da
Bolivia.

Lamenta que 0.:5 dissenções e guerras intestinas em que sua
patl'ia <1lldil. envolvida, tolham tão desagradavelmente a verda~

t1eira expressão do pl'ogres o da Bolivia, traduzida na solução
pr,ltica do grandioso problema da navegação de seus rios e
povo Im,ento ele seu ;),bençoado sólo. Conclue, fazendo votos para
'1ue chegue o almejado dia, em que, á sombra da ]Jaz, seja a
Bolivia a joiu preCiosa do continente Sul Americano, e commu
nique novo brilho ao genio immOl"lal que a formou.

Exp. : Go\'el'llo da Bolivia.

15. TraveIs in Bolivia; with a tour ,\D across the Pampas to
Buenos-i\yres pOI' L. Hugh de Bonel1i, da legação de Sua Magestade
Britanuica,2 voZ. in-8°, 1854. Londres Typ. M. S. Myers.

O ~uto~ se8'uintlo as pégad~s de outros viajantes, procurou ser
o mUls llllDUClOSO e ver(!l,dell'o em totlas as informações.

Ex!". P"al}a do Commel'cio.

16. Mapa de la L'epublica da Bolivia. Mandado publicar por e1
Gobieruo de li, acion en la. administracion dei Presidente Dr. José
Maria. Lil11are~ y secretario de instrucion publica, Dr. Lucas Menduza
de la Topia. Lev,mtado y organizado en los afios de 1842 a 1350 por e1
teniente-coronel Juan Ondarza, commandante Juan Mariano Mujia y
I11fljor Lucio Camacllo. Afio de 1859.

J·;xp.: Escol" Polytechuica.

17. Diario dei viaje fluvial deI padre Fray Jesualdo Maccheti,
Misionero deI Colejio de La Paz, desde San Buenaventura y Reyes
hasta el AtIaotico en 181)9. lmpt'enta de« Et Siglo Industrial. » I voI.
in-4°gr. de Opp.
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Este diario faz parte ela obra do padre Rafael Sans sobre o
collegio de missões de « S. José », de La Paz, e foi copiaclo, como
eUe p,oprio o declara em uma nota no fim do mesmo /I. Olario »,
eliminando certas phrases e girias pouco castelhanas, mas conser
vando intacto o fundo da relação. NeUe estão consignadas dia
por dia, e quasi hora por hora todas as occnrrencias e precalços
da navegação tão arrIScada que fez pelo Beni, Mad~ira e Ama
zona , percorrendo o N. da Bollvia e do Brazil até a cidade de
Santa Maria de Belém, em cujo poeto embarcou-se para a Europa
em 3 de Janeiro de 1870.

Exp.: Governo da Bolivia.

18. Plano de La Paz. Levantado por el Ingenieiro civil Leo
nardo Lanza (antiguo alumno de la Escuela Central de Pariz) Obse
quiado ai Honorable Concejo Municipal de 1877. Escala: Om,00005: 1m.
Editado eI'l1881., en la Litog. Plaza 16 de Julio.

Exp. : Governo da Bolivin.

19. Mapa de los rios Bani y Yacuma segun las esploraciones
dei Dr. Eduardo R. Heath, 1879,1880, 1881. Esc. de Om,039 : l°.

E' reproducção photographica.
Exp. : Governo da Bolivia.

20. Mapa de una parte de la Republica de Bolivia, organisado
segun estudios y exp10raciones praticadas, durante los afios 1877-1880.
Por Juan B. Minchin. Esca.Ia 1:800.000.

E' cópia manuscripta extl'ahida pela Mesa Topografica de La
Paz em 1881. Esta carta comprehende os territorios de Chi
quitos e o Grão-Chaco Orienta; e traz curiosa indicações e
referencias para a geographia dessa região da Bolivia, compre
hendida entre os 15° e 22° 30 de lat. S. e os 57° e 640 de longo.
O. P. E' offerta do Sr. Zenon CortadeJlas á actual exposição de
geographia sul-americana.

Exp. : Z. Cortadellas.

21. Mapa de una parte de las provincias de Lipez y Carangas,
1882. Por Juan B. Minchin Assoc. M. Inst. C. E. Esc. de Om,Ol : 7 kilom.

E' reproducção photographica.
EXp. : Governo da Bolivia

22. La Paz y Yungas, Mapa in relieve trabajado bajo la
direccion y con arreg10 a 1ós estudios cientificos deI Dr. Agustin As
piazu y dei Ingeniero Pascual Contre por Lorenzo Solar. Aüo de 1882.
Escala om,00135 : 1 milha.

Trabalho de muito valor artistico e scientifico, como seu OOD
genere, o que reproduz o lago Titicaca, representa em relevo ea
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massa colori-la, as altas mont lllhas do grande systema andino
que passa por L1. P,tZ, com indicaçã.o do montes mais saliente
e altura de'tas em metros obl'a o niveI do mar; as-neves perpe
tuas, os rio', valle'; a" povoaçõ il diversas, planicieil, etc., das
vi'tinhanças de La Puz e Yung·us. •

• Exp.: Gove,'no :la Rolivia.

23. InforlD.e sobre los e tudios hechos en eI Departamento deI
Beni en los afí03 1819, 1880, 1881. Por eI r. Dr. Eduardo HeDth.
La Paz: 1mp. de La Libertacl, por Joaquim Aramayo. 1882, I vai.
in-8° de 12 pp. e I de advertencia do editor, com uma tabella de obser
vações appensa' ao texto.

Pequeno folheto contendo ligeira noticio das explorações geo
graphicas do . da Boli via, provincia daCaupolican, e outras, tanto
obre a navegação dos rios dessa região, como sobre a industria e

genel'os exportaveis que ella produz; acompanhada, em appendice.
[le um resumo em tabellas das observações meteorologicas l'eitas
em R.eyes, no depart. do Beni, comparadas com as effectuadas em
Santo Antonio, rio Madeira, Bri1zil, de 1878 a 1881, pelo
Sr. Heath, que como elle proprio o diz, apenas seis mezes e"teve
em territorio brazileiro.

EXp,: Governo da Bolivia.

24. Fray Nicolás ArlD.entia -.Diario de sus viaJes a
las tribus comprenditlas entre el Beni y Madre de Dias y en el Arroyo
de Ivan en los ailos de 1881 y;1882. La Par; : Tipografia Religiosa.
1883, I vaI. in-4° de 131 pp.

Este bom trabalho foi impresso, com as devidas licenças, sob a
prolecção do Dr. Antonio Quijarro, ministro do Governo naquelle
anno.Consta dos diarios das viagens feitas pelo padre Armentia
aos territorios dos Araonas e Pacaguaras nos anno' de 1881 e 1882
assim distribuidos no texto: Tumu pás:1, Las Barracas, 2" via
gem por Mamorebey, viagem aos Araona desde Santo Antonio
em Setembro de 1882, algumas explicações obre esta viagem;
viagem pslo Arroyo Ivon, recompilação dos dados sobre o rio
Beni; e um appelldice t1 esses lliarios, tratando dos productos
naturaes da zona explorada pelo au tal'.

Exp.: Governo da Bolivia.

25. República de Bolívia. Descripcion tisica y politica.
Extractada para El Libro del Pueblo por Benjamin Rivus. Cocha
bamba: lmprenta de ArráZ'ola, 1883. 1 vaI. in·8° de 24 pp. e I de
notas.

E' uma ligeira descripção physica e politica da. Republica da
Bolívia, de acompanhada de qualquer commentario.

Exp.: Governo da Bolívia.

•
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26. Esploracion oficial mandada efectuar dei « Madre de
.' Dios» en 18&.~. Por FI'. Nicolas Armentia. La Paz: Impl'enta de El

, Nacional, de Isaac V. Vila, 1885, I vol. in-fol. peq. de 49 pp.

Está precedida da memoria apresentada ao ministro dEI coloni
sação da Bolivia em 1885, pelo padre Armentia, cOI"IJ,missionado
pelo governo para a exploração e fundação de missões em ambas
as margens do Madre de Dios j e pelo Sr. Antenor Vasquez,
delegado· do governo para a mesma exploração. Por elltl se vê
que os exploradores levaram seus tra,balhos até aos 120 55' de
lat. S., e 71 0 41' de long. O. de Paris, sendo de parecer que o
Madre de Dios não oiferece difIicuidade alguma para. a nave
gação, não somente até ao ponto em que cliegou a commissão,
mas até aquelle em que ella atravessou o Aquil'Y, ou Acre.
Passam depois a dar noticia das tribus sei vag'ens que existem
nesta parte do territorio da republica, e dos meios que julgam
mais proprios e adequados para convertei-as.

Em seguida, apresentam os trabalhos da commissão, repre
sentados pelo diario da viagem ao rio Madre de Dios, em com
panhia do padre frei João Cardeiía, durante o anno de 1884, com
tabellas sobre as posições geographicns, as di tancitls pelo rio
de alguns de seus pontos, tempo gasto em percorrei-as, e ob3er
vações meteorologicas diarias, com o baromelro, thel'UlOmetro
etc.

Exp.: GO\"Cl'nO da Bolivi:L.

27. Descripcion de la Nueva Provincia de Otuquis, en
Bolívia. Segunda edicion corrigida y aumentada por Mauricio Bnch,
1842. Buenos Aires, Imprenta Argentina, 1843. Reimpresion publi
cada por el Dr. Antonio Quijarro, antiguo ministro de Bolivia. Im
prenta, Litografia y EnctlQclernacirm de Jacobo Peuse?', Bue~os Aires.
La Hata, 1885, in-fol. peq. de XVI - 36 pp., com um mappa em
appendice.

Esta nova provincia esta situada na parte oriental da Rep. da
Bolivia entre os parallelos de 70 e 200 de la1. S. c merid ianos
60· e 63· de long. O. Greenw.

E' trabalho consciencioso e completo no tocante as preciosas
noticias que fornece dessa provi ncia o Sr. Bach, secretario da
commissão de D. Manoel Luiz Olinden. O objectivo ela commissão
foi a colonisação flessa bella zona ela região orienta,l da Bolívia,
com o estabelecimento de uma linha de navegação pelo rio que
dá o nome á provincia, o Otuquis, tributario do poderoso rio
Paraguay, no qual tem sua foz proximamente pelo 20· de
latitude.

Acompanha o presente folheto, prefaciando-o, um esludo histo
rico e critico da commissão de colonisação dessa região, pelo
Sr. Quijarro, seu reeditor j e uma carta geographica do Rio
da Prata e seus confluentes, na escala de 1:8.600.000.

Flxp.: Sr. Jacobo Pcuser.
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28. Zongo y Challana. Memoria sobre el camino para
ligar la Paz con el Puerto Ballivian en el Rio Kaka, por ~arlos. Bravo
y Eduardo 1diaquez. La Pa:;: lmp. de La Ra:;on. Editor A. deZ Cas- •
til/o. 1886, 1 vaI. in-40 gr., de 37 pp. com um mappa e varias vistas

•em appendi.Qe.

E' precedida do relataria da directoria da Sociedade Impulsara
de Zango e Challana sobre a commissão de exploração commet
tida aos autores da memoria, apresentada ao Sr. Cabilmonte.mi
nistro da fazenda e indu tria da Bolivia. A' directoria dá conta
dos trabalhos e despezas a fazer para levar a e1Ieito o::; estudos
preliminares para a construcção de uma estratla de rodagem
que communique 03 valle do Zango e Challana e a cidade de la
Paz com o porto Ballivian. no ponto de confluencia dos rios
Kaka e Coroico, apresentando os planos das mesmas obras
e fazendo a descripção destes e tia zona a pecorrer. A inicia
iiva desta estrada partio elo senador por Potosi, Dr. Antonio
Quijarro, que log'l'ou vel-a acolhida pelo Congresso de 1885,
que consignou no orçamento geral des e anno a omma de
5.000 bolivianos para tal fim. Traz o progralU:11a de explom
ção da secção de cordilheira, registro de observaçõe', pontes,
estações, distancias, orçamento e con iclerações gemes.

E' acompanlJada de um plano topograpbico, colorido, dos yall~s
do ZonO"o e Challana mostrando o projecto da commUlllcaçao
entre e~les, ou seja, entre La Paz e rio Kaka, com as indicações
dessas. caminhos em traços vermelho.:; e pretos, na escala de
1:425.500, ou om,02::l5 : 10.000 metro, pelo engenheiro Dr. rdia
q~ez..; e de sete vistas photographicas relativa::; á mesma com
mIssao.

Exp. : Govo!'no da Bolh·ia.

29. COInision do geografia dei Departamento do La Paz.
Diario dei viage aI Madre de Di03, l.!Ccho por el P. FI'.. 'icolás Armentia
en eI ano do mil ochocientos ochenta y cuatro y mil ochociento ochenta
y cinco: en calidad de comisionado para explorar el Madre de Dio.>;
y su distancia deI Rio Acre; )' para fundar alguna Misiones entre las
trybt,ls Araon3S. ln-foI. gr. 105 pp.

Documento manus:lripto de grande val'Jr para a geographia do
Norte da Bolivia e fronteira do Imperio elo Brazil, pelo infati
gavel e competente explorador offlcial, frei licoIao .-\rmentia.
~elle se achu. minuciosamente descripto e cDlllmentado, dia por

dia, tudo quanto intere sa ao geographo conhecer sobre o rio
Madre de Dios, seus affluentes e terreoos adjacentes da provincia
de ~aupoJican. Duas foram as viagens de exploração levadas a
etreIto por frei Armentia A primeira realisou-se Sl.Lhindo o
exploraaor de La. Paz, em companbia do coronel Beli ario
Gomes, nomeado sub·prel'eito da província de C:wpolican, em
29 de Maio de 1884' a segunda de 12 de Junho a 21 de
Setembro de 1885.
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Acompanha este precioso diario, ouj;l. impressão, se trata de
realizar na Bolivia, uma lista curiosa dos sei vagen' visitados
pelo e~plor,ldor na viagem ao Madre de Uios e ao vrtom (Tahua
munu), e outra. dos c<l.pitães e chefes com quem con versou e por
quem foi visitado j e a conta da despeza feita com a expeclicção ao
Madre de Dias desde Maio de 1884 até Junho de 1886.

Exp.: GoVel'M da Bolivia.

30. Mapa geogratlco de la Província de Caupolican compilado
por Ecluardo Idiaquez, Ingeniero civil. Escala - Qm,007; l°. Imp. y
Lit. Boliviana. La Paz.

E' a carta geogmphica especial d~ extensa província de
Caupolican ou Apolobamba, comprehendltla entre plrall. 7° e 16°
lat. S. e merid. 6° e 75° long. O. Paris, construida de a.::cordo
com os dados mais recentes, a signalando os limite" com os
Estados vizinhos a que tem direito segundo o documentos
citados pelo Dr. Carlos Bravo em sua obra - Limites de la
Província de Caupolican o Apolobamha con el te~'ritorio peruano,
e tendo em vista os trabalhos dos Srs. F. Bertrées, Alcides
D'Ortigni, Juan G. Nistrom, Dr. Heath e outros numerosos
dados do Archivo de Mappas da Bolívia .
. O autor da carta declara que as posições geographic<'ts dos rios

Beni ou Dia-Beni e Madre de Dias, foram tomadas das Explo
rações do P. Fr. Nícolás Armentía - nos anDaS de 1881, 1882,
1884 e 1885; as dos rios Aquiry e Purús, do Mapa de M.
Chandless j as relativas a Paucartambo e cabeceiras do Madre
de Dias do levantamento do engenheiro tio PAru H. Gàhring j e
as que se referem ao rio Inambari, do plano do P. FI'. Benito
Valencia.

Exp.: Governo da Bolivill.

31. Biblioteca Boliviana de Geogri1fla e Historia. Tomo 1.
Navegacion deI Madre de Dias. Viage dei Padre Nicolas Armentia.
La Paz: lmprenta de La Paz, 1887, I vaI. io-4° de IV - 230 pp.
com um plano em appendice.

E' a descripção diaria das viagens civilisadoras emprehendidas
e levadas a cabo pelo padre Armentia, o intrepido explorador da
mal conhecida ou imperfeitamente explorada reg-ião da Bolivia,
aextensa provincia septentrional de Caupolican.

A respeito de tão illustre varão, eis o que ligeiramente. diz
o Sr. Carlos Bravo na introducção que faz a presente obra:

O .padre Armentia nasceu em fins de 1845 na villa de Bemedo,
provlllcia de Alava, no reino da Hespanha; em 1857 fez os
primeiros estudos em Biscaya, de onde passou-se para França em
1860 atim de entrar para a ordem religiosa de S. Francisco.
Em principias de 1865 chegou ao Oonvento dos Missionarias de
La Paz e recebeu ordens sacras em Abril de 1869.
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Pouco tempo demorou-se prestando serviços à sua commu
nidade, poia que em Jull10 ele 1871 foi en viaelo à missão de
Tumupasa,oodepermaneceu até Novembro de 187~. Trasladado
depai;; parJ. a missão de Covendo, ;1,l1i exerceu os deveres de
cura conversor até 1880.

•Seus irmãos em religião ensaiaram desde 1764 varias entradas
e e~edições ii tribus Araonas e Toromonas que habitam a
região hydrographica do Madre de Dios, com o fim de pregarem o
Evangelho entre aquelle selvagens, e reduzil-os à civilisação.
Essas expediçãe.>, porém, mallograram-se já pelos inconvenientes
oppostos pela natureza aos abnegados missionarios, já pela in
constancia dos cathechisados.- O padre Armentia animado pelo
mesmo desejo que os anteriores conversore, organisou sua
expedição aos Araonas e Pacaguaras em Junho de 1881: com o
pacote de roupa, vitualhas e sextante ao hombro, o brcviario
em uma das mãos, lia outra a bussola, atravessou o dilatado
espaço que medeia entre o Beni e o Madre de Dios ; navegou em
toda a exten ão de seu curso o primeiro destes rios, e pere
grinou em seus bosques até 1883.

Em Maio de 1884, continuando suas arriscadas excursões, na
vegou o Madre de Dios, pouco faltando para chegar n.té 13° lato S;
reconheceu o Tahuamanu (Ortou), etc., e finalmente regres ou a
La Paz em Agosto de 1886 e reuniu, em um volume que agora
sae á luz da publicidade, o fructo de suas observações e tra
balhos.

O padre Armentia consigna com exactidão e verdade (continúa
o autor do prologo) tudo o que julg-ou util para o paiz (a Bolivia);
em estylo simple e sem pretenção littern.ria, proprio do mis
sionaria que se preoccupa antes de cathechisar que dos adornos
da linguagem; descreve o Beni e suas cabeceiras, o Madid,
Madre ae Dios, Tahuamanu, Purús, Acre, etc. Refere as di1:Ye
rentes entradas dos missionarios no Amaru~mayo; ennumera
as tribus que habitam a grande extensão do territorio por elle
percorrido; propõe os meios para levar a etreito a conversão
dessas tribus; estuda os animaes e as plantas daquellas admi
raveis regiões: debaixo de modesta fórma, em summa, ofl'erece
o padre rmentia ao leitor uma interessante e minuciosa descri
pção do quanto viu e andou.

A obra é acompanhada de uma serie de tabellas de observações
barometricas' e tJlermometricas, tabellas de distancias e po ições
geographicas, que a tornam, de certo, mais valiosa e importante,
sob o ponto de vista scien titico.

Em appendice traz uma carta dos rio Beni, Madre de Dios,
Tahuamanu e Uaycomanu, organisada pelo autor, nos annos de
1884 e 1885 na e cala de I: 1.500.000, lithographada no Rio de
Janeiro no estabelecimento de Paulo Robin & Comp.

Exp.: Governo dn Bolivill..

32. De Tarija a la Asuncion. Expedicion Boliviana de 1883.
Informe dei Doctor Daniel Campos, Comisario Nacional y Delegado dei
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Supremo Gobiemo. Edicioll oficial. lmp~'enta Litogmfia y Erzclladerna
cion de Jacob~ Pouse,', Bucl1os-Air'es, La Pla!a, 1888, 1 vaI. iu-8" gr. de
XXV, 785 pp., com um mappa e varias vistas em gravura illustrando
o 1i3xtO.

r
E' Orelataria especial do delegado do governo boliviano, o DI'.

Campos, que acompanhou a expedição do tenente Guiilen atravez
do Gram Chaco, exploranJo ao mesmo tempo o rio Pilcomayo,
até <'t, capital da Republica do Paraguay.

Está di vidido em cinco partes, além das 25 paginas destinal.la as
advertencias relativas a e ta edição omciaI, que precedem a obra,
assignaclas pelo SI'. A. Quijal'l'o, na qual expõe este senhor os moti
vos da expedição, seu historico e resulta do que trouxe para o paiz.

Segue-se a 1" parte, que trata dos omcio,; tl'oc<Lllo;; entre
o Dr. Daniel Campos e o presidente da republ ica e membros
da ca.mara dos deputados acerca da commi são, assim como
das instrucçõe;; pelas qnae;; se 'levia reger o mesmo Sr. Campos,
que, no exerciciu de delegado do governo boli viana acom-

panhava es a expeLlição exploradora do Chaco, e cujo fim principal
era fmnquear por terra um caminho expedito que communicas e o
departamento boliviano de Tal'ija elesde logo, e mais tarde um
pouco, os de Santa Cruz eChuquh;f1ca, com a margem direita do rio
Paraguay. Tratlt tambem da descripção da viagem até Caisa. A 2"
parte occupa-se ela marcha pelo Pilcomayo e fundação da colonia
Crévaux. Na 3" pal'te fsr. o autor, entro outras, a narração ela
sahida do deserto, dos fortins Quijarro e Campero, e ela fundação
da villa Hayes; tratando, t, 4" parte, da cheg'ada da expedição a
A~sumpção, partindo em seguida para Buenos-Aires e repatria
mento da tropa expedicionaria.. A. 5" parte menciona os estudos
feitos pelo 01'. Daniel Campos sobre a l'tLuna, a flora, o clima, os
rios da região explorada' as tribu' encontradas, a missão de
Aguairenda, o cu to da expedição, elesen volvimento colonial,
tl'f1zentlo os n.Dnexos principaes e diversos, fi. acta da fundação da
colonia Crévaux, a de mntuo compromisso, a da fundação do
fortim Quijarro, teleg-rammas importantes, notas trocfldas com o
,:,overno do Paraguay, a parte otfl.cial da chegada a Assumpção,
a felicitações do ministro Dr. Guzman, do instituto g-eographico
argentino, da sociedarle de g-eographia de Pari; relataria elo co
ronel fial.:1, notas trocadas com o mini tro Oblitas, renuncia do
Dr. Campcs, medalha de hOlll'lt ao Dr. Campos. A esta parte
seguem··se os ultimos annexos colligielos pera Dr. Antonio Qui
jarro, tratando cios pla.nos iuiciaes de exploração, cOl1ll11issão
impubom lle Tarijit eoutl'oS documenlose apreciações (jue muita
importancia .lão á pro ente obra, or.cupando urna grande parte
della (pag:;. 591 ao tim).

As illustraçães representam a fundação da colonia Crévaux ;
o fortim Quijarro; a salvação; chegada a Assumpção dos expA
dicionarios bem como do Dr. Campos; o mesmo em Buenos-Aires.

Em appendice traz o livro, qUE; é luxuosamente impresso,
uma carta, escala pequena, com o traçado da rota seguida pela
expedição de Tarija á. capital do Paraguay, ampliada por Eugenio
de Hochkotl~r.

Exp.: Go no da Bl'liv;n.
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33. Plano de la ciudad de La Paz por Eduardo Idiaquez. Inge
niero Civil, 1888. Escala 1:12.500, ou Om,008:100m. Copia.por José F.

• Corrales, La Paz, 1888.

E' um plano topoO'raphico muito ligeiro ela capital da Bolívia •
com sua posição astronomica, altuL'a sobre o uiveI do mar
(3.5~m), e declinação magnetica (9047' 28" E.) Em man uscripto.

Exp.: Governo ci" 13"livi".

34. l\J:apa provisional elel departamento ele L:L Par. pOL' Eduardo
ldiaquez, Ingeniel'o civil. Copia por José F. COl'ralles, Calig. (La Pa:;;),

1888. ESC<'l.la de Om,OOll: 10'. Projecção conicft.

E a carta topogru phica provisoria, nitidamente construid.t e
elesenhada em aqnarella, ela zonn, geograpbica da Boli'via compre
henelida entre o parallelos 70 e 180 lato S. e meridiano 68" e 75"
long. O. Pariz, com indicações elas cidades, capitaes de provincias,
cantõe , correios, limites internacionaes (BL'azil e Rep. do Perti),
inter-departamentaes, inter-provinciaes e alturas em metros
"obre o uiveI do nmr. R.efere·se, do N. para o S., às províncias da
extensa Apolobamba ou Caupolicall, Muüecas, Larecajn" Yung-as,
(com o lago Titicaca á O. de Copacabal1a), Omasuyos, Ln, Paz,
Pacajes, lnquisivi e 'icasica. TL'abalho em manuscripto.

Exp: Governo d" Bolido..

35. Descripcion de ln, Provincia de los Mójos en el Reino de
I erti. Sacada de los escritos póstumos dei P. Frunci co Javier Eder, ele
ltt Compaüia de Jesus, misionel:o que fué durante quince alios entre los
mlsm03 Mbjos ; arreg'laela é ilustrada con nota por el Abate y COllsejero
real Mako. Traducida elel latin por el P. Fray Nicolâs Armentia. La
Paz: Imp'l'enta de« Et Sig70 Industrial », 1888, I vol. in-4o gr. de IV-
178 P p.

Consti tue esta obra o tomo III ela Biblioteca Boliviana ~!e Geo
fll'afia y Ristol'ia e está divielidét em cinco partes clistinctas, além
de dous proloO'os, do redactor da obra, o abbade Dr. Mako, e do
traeluctor, e ~e um breve preamlmlo l1istol'ico e critico sobre
a mesma pelos S1's. Dr. Carlos Bravo e Manuel Ballivian,
Domes conhecidos no circulo geog1'aphico de La Par., por seus
estudo. especiaes dessa materia em proveito de sua patria,,t Bolivia.

A obra foi editada em Buda (Hungria) na imprensa da Univer
sidade, em 1791, dizendo seu illustraelo redactor, litterato allemão
do seculo passado, que, entre tudo quanto se escreveu até aquel
la data sobre cousas americanas; merecem sem duvida a prefe
rencia os trabalhos, não dos viajantes que só vi itarem as costas
ou povoados habitados por europeus, mas daquelles que pene
traram nas regiões mai interiores e remotas, no meio das tribus
elos barbaras, e entre ellas résidiram por largos annos. Estes,
eft'ectivamente, podiam observa.r e descrever com mais exactidão
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o estado atmospherico, a natureza e qualidade das terras, o
curso dos rios. os costumes dos povos, os productos naturaes e sua
varie~ade. Comprellende-se nes e numero o mis ionarrio Eder,
que 15 annos viveu entre os Mbjos, e que, de regre so a sua
patria, depois de haver percorrido duas veZ6S o reino do Peru,
escreveu, :iem ordem e segundo os acontecimentos se iam apresen
tando á sua memoria, os apontamentos para a descv,ipção histo
rica de que consta o presente livro, escripto em latim, e que se
tornou tão raro, a ponto de só de particular ser obtido o exem
plar que serviu ao traductor. Concfuindo, diz o autor do prologo
que, i não está ella escripta- com elegancia, nem por isso deixará
de agradar grandemente ao leitores, em razã.o de sua novidade e
ue sua arlmirnvel variedade.

O tex.to constn. do livro l°, que traz breve descripção do reino
do Peru; livro 2°, que se occupa do paiz que habitam os Mój03
e de algumas producções do reino veg-etal j livro 3°, que trata da
fauna dessa região; livro 4°, da indole e costumes dos povos em
geral; e livro 5°, elos M6jos já christãos.

O tI'aductor, fazendo apreciações criticas sobre o trabalho
do Dr. Mako, do qual cita alguns erros e inexactidões, diz ao
terminal-as, que é para lastimar não haver o mesmo Dr. Mako
deixado uma estatisca da povoação, fazendo siquer menção do
numero de habitante, em globo, e da posição respectiva das
missões.

Em homenagem á verdade, dizem agora os prefaciadores da
obra, podemos assegurar que os filhos de Loyola deram a seus
trabalhos de conquista em M6jos notavel perseverança j fami
liarisaram-se com o idioma principal e os demais dialectos,
ensinaram a musica e o castelhano a seus captivos neoplljtos, e
com granue solicitude, emfim, plantaram as sementes de Loreto,
Trinidad, San Ignacio, San Javi'er e San Francisco de Borja,
povoados que em 16!:J6 contavam já 19.789 individuos ehris
tãos, consignando-se nos trabalhos seguintes, todos publicados, a
historia daquelias reducções: «Breve noticia de las misiones de
infieles que tienoe la Compaiíia de Jesus de esta Provincia deI
Pen\, en las Provincias de Mójos, atribuida aI P. Diego Fran
cisco de Att,unirano» - « Relacion de la mision apostolica de
los M6jos en e3ta provincia dei Peru, por el P. Diego de Eguiluz»)
- « Demarcacion de los linderos de los pueblos de las misioues de
Mójos por el P. Antonio de Garriga».

Exp.: Governo da Bolivia.

REPUBLICA ARGENTINA

36. Atlas de la Republica Argentina. Publicado por el «Ins
tituto Geograflco Argentino ») Comision especial deI Mapa y Atlas de la
República. Torcera entrega.

Provincia de San Luis......•.........•..... ,. Xl V
Provincías de Salto e Jujuy.. .. ....•..•.. ..... XX
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Gabernaciones dei ClIaco y de Formosa... " . . .. XXI
Gobel'nac.ion de la Pampa..................... ~Xll

Gobernacio:l dei Rio Negro................... XXIV

Buenos Aire'. Febrero de 1888. Local dei Instituto Geografico •
Argentino: .Alsina 477' (nuevo). Buenos·Ayres - Lito-Tipografia- de
J. Buland. 146 (viejo) Calle Flol'ida (Nuevo) 248. 1888. Escala de
1:1.00G.OOO.

As cartas são construidas por A. el trang. Com cinco folhas.
Exp.: Bibliolheca Imperial

37. A-tlas General de la Republica. Argentina con truido egun
los dato mas recientes bajo la direcion de Carlos ff'eyer ingeniero geo
grafo de la casa editora. Grabado e revisado por los Sr. W. &.
A. R. Johnston, propriedad esclusiva dei editor Angel, estrada. Bolivar
196 a 204 - Buenos-Ayres.

Exp. : Sua Alteza o 'r. Conde d'Eu.

38. Plano topografico de la ciudad de Buenos-Ayres y de todo
su municipio incluyendo parte de las partidas de Belgrano, an José de
Flores y Barracas ai SUl'. Levantado por el Departamento Topografico
y publicado com autorisacion dei superior gobierno de la provincia.
aturnino Salas, German Kn11l', Pedro Benoit, 19nacio Casajenas,

Antonio E. Malaver. Lit. dei Departamento Topografico. Construido
y dibujado por Carlos Gladi. Gravado por Julio VigieI'. E cala 
1:800.

Exp. : ~ua .\Iteza o Sr. Conde d'Eu.

39. Chile y la Republica Argentina. Atlan y Carlos Black.
dimburgo : Roberto Struther:; Valparaiso. Construido bajo la direccion

de Carlos Bertbram Black. lmprenta de Juan BaJ·tholomeu F. R. G. S.
Edimbu?·go. E cala de Om,OI : 10 leguas geograficas de 60 ao grao.

E' a carta ~eral do Chile e da Republica Argentina, em e cala
grande, colorida; trazendo á parte o diagramma do traçado das
alturas principaes do Chile segundo Rosales, como Chimborazo,
Catopaxi, Ulimani e orata, e de outt as montanha-s do mundo;
assim como o diagramma da longitude comparativa de alguns
dos rios principaes da America, da Asia, da Africa e da Europa.

Exp. : Escola Polyteclul1ca.

40. Buenos-Aires á vista de pfljaro. Publicado por Ernest
Nolte. Buenos-Aires, Lib~'e'ria Alemana (Lit. Aust. 'ti. F. W. Kahler
Hamburg.)

Exp. : Sr. Jacob0'iPenser.
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41. Voyage ã. Buenos-Aires et Ú, Porto Alegt'e par la, Banda
Oriental, le~ missions d'Urugua;y et la province du R.io Grande do Sul
de 1830-34, suivé de consiúet'ations SUl' l'état du commerce français ã.

r l'exterieul', et principalement au Brésil et au Rio de la Plata, dedié au
commerce du Havre, par Arscne lsabelle. Havt'e, l'lJp. ele J. Mel'lent,
1B35, 1. vol. in-Bo. "

Exp, : Biblin~heca Tmpel'ial.

42. Tvvo thou.sand miles ride through the argentioe pro
vinces, being an accouot of the natural products of thE' cOllOtry and
habits of the people, by William Mac-Cono, autol' da « Posição actual
rlos negocios no Rio da pj'at-a » 2 vols. in-8•. L?ndl'e', Stewal't &: M wTay,

lmps., 1853.

A queda de Rosas, a abertul'a tio Rio Paraná para o com
mel'cio do Paraguay e todas as peripecins politicas que então se
deram, bem como a descripção do p:tiz e costumes dos povos são
cuidadosamente narrados pelo autor.

Esp.: Pl'a~o. ,lo Commel'cio.

43. Reg'istro gl'aJico de las propriedades rUl'ales de ill pro
vincia de Buenos Aires, construido pOI' el Departamento topogralico y
publicado con autorisacion del superiot' gobiel'11o do la Provincia, 1864.
Lit. Rodolfo K,·at.:;enstein: Satu ruino Salas, Mariano 1\1oreno, Ger
mano Kuhr, Pedro Benoit, 19nacio Casajenas, Antonio E. Malaver.
Escala em metros - lO = Om,023.

EXI.: ,'uo. Alteza o ,,"'. Conde cl'Eu.

44. Carta geogl'afica de 1<1 Provincia de COl'riente y pal'te
de la Republica deI Paraguay. Construida oon las datas que ecsist
en los archivos del Departamento Topogl'afico dc Buenos Aires, y te
niendo presente todas las cart'ls publicadas hasta la fecha. Dedicada
por sus autores aI E:illlo. Senor Presidente de la RepuLJlica Argentina
Brigadiel' General D. Bartolomé Mitre, 1865. Lit. Vi[liel' y Goij'an
S. Martin, 126. Buenos Aires.

Exp. : Escolo. Poly~cchnica.

45. La provincia de San Juan en la exposicion de Cordoba
- Geografia. y estadistica por D. Rafael S. Igarzabal. BuerlOs-Aij'es,

1m1' ., Lit. y Fundicion ele t1J1'os li vapor de la S ociedacl Anonyma. 1 voI.
iu-8°, 1812.

Este livro começa pela obra do Sr. D. Rafael S. Igarzabal in
titulada La provincia de San Juan na Exposição de Cordova --
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Geo.lJ/"afia y Estadisticas por ter ido a que obteve o primeiro
grande premio no concurso ele trabalhos estatisticos. Trata dos
seguintes tr::tbn.lhos, relati vo todos'L provincia de ~an Jnan:

Cap. I, Geologia; CLp.l!, Orogl'apllia; cap.lIl, Hidrographia;
cap. IV, Meteol'ologia; c.p. V, Topographin.; cap. VI, Agri
cultura; cap. VII, Zoologia; cap. VIU, Mina' cap. IX, Iudus- •
tria; C,Lp. X, Co tumes; cap. XI, Administração; cap. XII.
Povõações - Appendice.

Exp.: Instituto lcographico Argentino

46. Ola. 'coaga (Manuel Y.)- Estuclio topografi.co de la pam
pa y Rio Negro. Buenos Ai?'es, 18 0, in-fol. com retr. est. e cart.

Ex p.: Bibliothecl\ Kacional.

47. Docu:m.ents relatifs à la commission du concours pour les
edifices publics de la nouvelle capitale de la proviuce. Btlenos Aires

Impl'imerie ele la l\acion, 1882, 1 vaI. in-8° gr., de 154 pp. com planos
e grav. em app.

EXp.1 Instituto GcogrlLphico Argeutino

48. Infor:m.e de una expedicion aI Alto Parana para estudar las
mejoras necesarias en el '« Salto Grande de Apipe~. Agosto y Setiem
ura de 1882. Presentado por Hunter Davidson, Octubre, 1882, Buenos
Ail'es: E'tablecim,iento Tipografico ele la Pampa, 1882, 1 Tal. in-4°,
gr., ele 61 pp. e4 mappas.

E' uma breve resenha que faz o autor das peripecias e con·
tratempos soiIridos em uma viagem, que fez ao Alto Paraná,
em Agosto de 1882, e o exame minucioso de te de de Posadas até
Tacurupli, acima de Iguas li. Nella observa a necessidade de co
Hhecer com exactidão a largura do rio em todas as suas voltas,
os obstaculos, os perfis e caracter das co tas, a altura das
mesma' e a classe de vegetação; a ituação dos tributarios
e a largura de uas embocaduras, a de todo estabelecimento
e pontos le iutere se, a velocidade J das correntes. e as diversas
corredeira', redomoinhos, etc.

Contém este trabalho o relator'io que o engenheiro Guilherme
. Parfltt dirigiu ao autor do mesmo, o Sr. Davidson; e outro,

deste ao ministro da guerra, com data de 9 de Junho do mesmo
anno, dando conta do re ultado da e~lledição encarregada de
indicar os melhoramentos para a navegação do Alto-Paraná
(Decreto ele 9 de Março.)

Os mappas, que acompanham olivro, representam: o l°, a posição
relativa do grande rincão Santa Maria, cujas costas enfrentam a
ilha Apipé; o 20 , o mesmo rincão e as corredeira grandes; o 3°,
assig'nala estas corredeiras em detalhe, especialmente a pedra que
difficulta o canal argentino; e o 4", o nivel d'agua pelos 800
metros a que se estendem as mesmas corredeira

Exp.: Instituto f\eogl'llpbico .\rgentino.
Geogr. physica :e -
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49. Expedicion [tI chaco Auslral bajo el comando doi Go

bernador de estas territorios, coronel Francisco B. Bosch, ltinel'ario
llevado por (Angel Justinhlno Carranza. Coo gl'alJados y mn.pa .
Buenos Aires: lmpl'enta Eurf)J,ea, y tal/er de grabados en 1l1arlerct,

r Especial e'~ obras de lujo. },{orelw y Defensa, I 84, I vol. in-4°, gr. de
436 pp. com varios mappa e muita gravur,ls, ioterc .•e app. ao
texto.

E' o diario d<1 commissão de exploração geoO'raphica que vi
sitou a região occup:lda pelo Chaco Au 'trai, no anno de 1883,
dirigida pelo coronel Bosch, commaudante do 6° regimento de
infantaria, que acompanhou a referida commi são. Esta compu
nha-se, além de 290 praças de 6° regimento, de cinco chefes e 25
officiaes, estaodo neste pessoal incluida a seguinte commissão
scientitlca que a levou a e.t1'eito : tenente-coronel Luiz Jorge
Fontana, Dr. Augel J. (},ll'raUZa, relator da. commis ão, capitão
de engeuheiros Julio Arminio Rittersbacher e tenente da arma la
Emilio Victorino Barilari.

Acompanha ft obra, além de varias gravuras repre entando
acampamentos, postos, abarracamentes e logares diversos per
corridos pela commis ão, a carta topographlca, colorida, da re
gião oriental do Chaco Argentino, mostrando a parte explorada
na escala de 1:846,000.

O presente livro consta de (luas partes; na 1" estão relatados
miouciosamente" com clareza e methorlo, os acontecimento
diarios ela commis.';ão militar que devia ioternnr- e pelo Chaco
Austral e fazer o traçado de um caminho de ferro que ligue
dirllctamente o rio Parana com fi proviocia de Santiag-o dei
J3:stero ; a 2° parte tl'ata, em appendice, dos documentos omciaes
que deram motivo a essa expedicão, assim como dos relatarias e
partes especiaes de cada wn de sens membros, com as tabellas
das posições astronomicas d(ls pontos principaes do Chaco explo
rados, e das observaÇÕes meteoroloO'ica, plano topographicos
e trabalhos de gabinete empreheodiâos pelo seu pessoal scien
tifico.

Exp.: Instituto Geographico Argentino.

50. Nuevo mapa de la Provincia de Eotre ltios. Constl'uido
segun los mejores materiales y tralJajos propios. Publicado pOl' Ernest
Noite. E cala de 1:050.000. Btlenos Aires Libl'eria Alemana, 1885.
(Lith. Aust. F. W. Kiibler, Hamburg.)

E' a carta topographica da província de Entre Rios nitilla
mente impressa.

Exp.: I' • •Jacobo Peuse,',

51. Viuj e de exploration en ln. Patagonia Au tl'al por Luiz
Jorge Fontana. Buenos-Ail'es: Talleres de La 7'ribuna Nacional, 1 vaI.
in-4°, gr. de IV-123 pp., com dous plano3 e varias vistas photogra
phicas.
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E te livro consta, do relatorio que o tenente-coronel Fontana,
Governador de Chubut, apreselltou ao Ministro do Interior da
l~ep. Argentina, em 1885, o Sr. Dr. Isaac M. Clu~varria, sobre
(1 viagem de exploraç"'í.o que, em companhia de 30 colonos que o
seguiram e'pontaneamente reali'ou na Patagonia Austral, che
gando (1té ás vertente, qua i dcsconhecida~, dos Andes Pata-.
gonicos.
Si~com a reali ação dessa. commis ão, não con ee-uiu o SI'. Fon

tanu, de um modo completo, o seu fim, nem por 1 50 foi ella de
menor utilidade pa.ra o conhecimento da. geographia des a zona
da Republi~t Argentína., rectificando dados de anteriore explo
radores e observando riquezas naturaes até então desconhe
chIa

Exp.: InsLiLuLo Gcogl·n.phico Argentino.

52. Nuevo mapa de las provincias de Jujuy y Salta por Rai
mundo Linaro y otros. Publicado por Ernest olte. Libreria Alemana,
Bueuo -Aires, 1886. Escala 1:800.000. Lith. Aust. F. W. Kãhler,
Hambtwg.

E' a carta topographica das provincias acima citada.s. abran
g-endo a, zona da Republica AI'gentina compreheudida entre os
partiU. 21° 40' e 26° 20' laL S., e meritlianos 620 e 69° O Greenw.
TrclZ Indicaçõe. preci. as sobre ca,pitae, cidades e villa prin
ci pae', aldêa , e tabelecimento ruraes, abarracamentos dos indios
estradas de ferro, em con tl'ucção e pl'ojecto', caminbos nacio
naes, ca,minho ,caneiro para mouta,dos, linbas teleO'raphicas,
limites interprovinciaes, limite" de facto e de dirClto com a
Bolivia, ele.

O tralJalho Ii thographico é excellente.
Exp.: . l·. Jn obo Peu er.

53. Atlas de la Republica Argentina (20. entrega), Província de
Buenos-AÍI'es, seccion norde te. E cala 1:100.000 kilom . 1886, Lith.
e lmp. G. Kraft, Buenos-Aires.

Contem a 2a entrega mais os seguintes mapjJas: sepcion nor
doeste y utloe le de la provinda. de Buenos-Arre, província de

etnta Fé, seccion Norte Y lId. Lith. Aib. La7'sch, Bwmos-Aires,
proviucia de Tucuman y Santia"'o dei EsteI'o, na e cala de
1:1.500.000 kiloms. 1886. nlesma lith. C071str. por A. Seelstrang.
Propriedade do Instituto Geographico Argentino.

Exp.: BiblioLhecn. Impe";nl.

54. Ai,ra:vés deI Gmn Cbaco. R.elacion le viaje ue la expedi
cion militar boliviana en 1883 dei deparLamento de Tari,ia ú la capital
dei Paraguay explorando el rio PilcomaYJ POl' el teniente (1judante
de lu. gefatura superior militar José Paz Gulilen. lmprenla, Litografia
y Encuademaciol1 de Jacobo Peuse7', Buenos-Aires, La Plata, 1886, 1 vol.
in-8° de 85 pp. com uma photographia,.
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E' a narração minuciosa e interessante da viagem de ex
ploração feita em 1883 aos territorios do Chaco Oriental, con
1inante~ com o rio Pilcomayo, seguida de considerações crite
riosas acerca. dos resultados dessa commissão, que, partindo de
Tarija, Bolívia, chegou sem novidade a capital da. Republica do
Paraguay.

E' obvio quanto, com semelhantc:; emprehendimentos, quando
são bem dirigidos e não ViS,Wl sa Li -'Iàzer a vaidade e orgulho de
qualquer nação, .lucra 'u, geo~l'aphia particular, pelo conheci
mento da faunn. e fiom dn. região percorrida, sua topographia e
clima, embora superficialmente estudado; a agricultura, a indus
tria, o commercio dessas zonas exploradas, sem fallar dos bene
ficos resultados que trazem li. causa santa da civilisação, chamando
para o seio da grande communhão social o braço e a intelli
gencia dos llabitantes dessas mysteriosas selvas.

Esta expedição concorreu, além do mais, para o completo
conhecimento e regulari ação dos limite. entre as republicas da
Bolivia, do Paraguay e Argentina, e não foi a primeil'a que se
realisou para a exploração do Grão Chaco Orienta!.

As mi sões dos padres jesuitas:do Paraguay, no seculo passado;
as explorações ele Van Nivel em 1 43, autol'isadas pelo governo
bolíYiano; a do religioso do collegio de Tarija, em 1863; e a do
mallogrado Crevaux, um anno autes da de que trata e te fo
lheto, e que, com os 14 homens de sua. comitiva, foi immolado á.
sanha do indomaveis e traiçoeiros seivagens Toba, e só al
cançou a margem esquerda do Pilcomayo, chegando a praia de
Teijo, representam outras tantas tentativas para. a exploração
do Chaco.

Acompanham este tl'aballJo do tenente Guillen uma intro
ducção do editor, o Sr. Peuser; o relatorio das obser'vaçõe
scientificas da exploração, apre eotado ao governo boliviano por
1\11'. Thouar, membro da commissão exploradora; e o docLUllentos
officiaes a re peito della.

Da columna expedicionaria boliviana faziam parte o Dr. Daniel
Campos, commissario nacional e delegado do governo, o Sr.
Thouar, commissionado pela familia e governo do indi toso sabio
Crevaux, para recolher-lhe os despojos mortaes e os tenentes Ri
vadeneira, Laforga, Berard, Quino, o autor desta memoria e 300
praças de linha.

Exp.: "r. Jacobo Peuser.

55. Plano de Bueno Aires, capital de la Republica Argentina,
segun los datos mas recientes. Publicado por la Papelel'ia ele Jacobo
Peuser, 1886. Escala de Om,005:501ll •

E' o plano topographico da cidade de Buenos-Aire . Representa
excellente trabalho ue ímpressão lithographica, e contem minu
ciosas informações sobre a mesma. cidade. Indica e assigJlala, por
meio de varias córes, os edifIcios e escolas do Estado, as edifica
ções ja promptas e por acabar distribuidas pelos districtos tliversos
da ci lade, as igrejas, praças e passeios, cemiterios, estradas de
ferro, linhas de bonds, limites municipaes, bancos, bospitaes,
asylos, etc., em escala basta,nte apredavel.

Ex!'. : , r, Jacobo Pause,'. .
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56. Mapa general de la Pampa Ceutral, Republica Argentina.
Pl'opriedad do Abreu, Tone y Comp. Redactado bajo la.clireccion de 1
Ingeniel'o Jorge DllClout M. S. L C. Dibujado pOl' Juan MueUer.
Buenos-Aires, Libl'eria Alemal1a ele En~esl N olle, 1887.

Elo a carta geograpbica da govemaç'.ão da Pampa situada entre
os 340 e 39° lat. S. e 4° e 100 de longo O. de Buenos-Aires, con-
truida na projecção central de Bonne sobre um plano tang. ao

elyp oido de Bes e1. Traz o traçado elos caminhos de ferro de
Bueno -Aire a Talcahuano (Chile ), o denominado «9 de Julio»
a an Rarael, o da Rioja, do 8ul a, c:tpital, desta a Mendoza e ao
Chile, a Villa Maria (Cordoba), e de Rufino a Villa. Maria.

O mappa foi con truido à vi ta. de documento officiaes e par
ticulare da Republica Al'gentina, e està traçado na escala
de 0'n,OOll:5 minutos de grào.

O trabalho de impressão é nitido.
EX(l.: r. Jacobo PouseI'.

57. Descripeion amena de la Republica Argentina, por
D. E tanislao S. Zeballo. lmprellta, litografict yencua,-denacion de
Jacobo Peuse,', Buenos l1i1'es, La Plata. 1 I, 1 83 e 1 8, 3 vols. in-8°
gr. com muita gravuras e mappas.

O tomo I, consta da «Viagem ao paiz dos Araucanos ~; o II
trata especialmente da « Região do trigo»; e o III comprehende
as viagen feitas« atravez áe la Cabanas ».

Ião obsta.ute o titulo de Descripção amena, que modestamente
poz o autor na. sua obra, representa e ta uma. verdadeira erie
ae ob ervações de caracter scientifico eg'uida de criteriosas consi
derações e conceitos judicioso, acerca da geog-raphia da Repu
blica Argentina. Nes es tres volumes, o iUu trado e competente
Sr. Zeballo , em linguagem correcta e amena, da a conhecer aos
seus leitores os recurso naturae de seu paiz. ua physionomia
social e vida politica, estudando com I roficiencia e verdade
as industria principaes das zonas que percorreu nas suas
utili imas viagens; os importa.ntea problemas da immigração e
colonisação, as colonias agricolas e commercio, os de~ertos. os in
dios, e tudo mais, emfim, que constitue o interesse de uma obra
scientifica e ao mesmo tempo de caracter pratico, como esta é.

E' toda ella illustrada de grande numero de vistas photogra
phicas, gravura , mappas e planos repre entando os principaes
factos e logares pel'corridos e visitados pelo autor nas suas via
gens, contidas nos tres tomos publicados.

Entre oulras deve-se citar, appensa ao lo tomo, a carta topo
graphica do tereitorio aro-entino do sul, conqui tado aos indios
Araucanos pelo exercito da R.epublica sob as ordens do mini tro
da guerra, Don Julio A. Roca; construida em 1881, sob a di
recção do autor, de accordo com dados proprios e ele outras
pe soas. Representa o territorio comprehendido entre os 34° e
41° de lat. S. e 11° de long. O. de BuenoS"-Aire, na escala de
01U,003: 1 legua. No segundo tomo, a vista colorida, muito perfeita
da cidade e parte do porto do Rosario de S,tnta Fé, ao estudo de
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cuja província dedica o autor toda n. materia des e seO'undo tomo;
o qua.dro estaLi tico ele algumas Ú,L' coloni' da provincia, ale
Dezembro de ] 1l2; e alg-um, vi ta parciaes de ta.

O tel'ceiro tomo, no qual o autor estmb detidamente a indus
tria LIa crea.çào do giLdo e os campos pastoris da R.epublica, está
repleto de excellen tes gnvaras sobre os di ver 'os typq.s de raças
nacíonaes e estrangeiras apuradas e acclimada' no paiz j etc. E'
obra de impressão nitidtL e de luxo, como todas as que sahem das
officinas do Sr. Peuser e que na actual exposição figuram vanta
josamente.

Exp. : Sr. Jacobo Peusel'.

58. Mapa general ue la Republica. Argentina y parte de la na
ciones circunvecina . Furmado en vi ta de observaciones a tronomicas,
cartas, exploraciones de autores de crédito, y obré'l.s publicadas basta
principias de e te ano de 18 8. Bajo la. direccion de Mariano Felipe Paz
Soldan. Publicado por Feliro Lajouane, Editor, Buenos-Aires, ]8 8.
rlmpr. Erhcwd, Hermanos, grabado pOI' Erliard J1ermanos, Paris).
Escala 1:3.000.000.

E' trabalho colorido e que prima pela impres io; designando
cada côr as provincias e governaÇÕes da republica com todos os
pormenores sobre cada uma delias: estradas de fel'ro, telegl'a
pllos, povoações, limites internacionaes e divisas com os dep~l1'ta

mentos, pt'ovincias e governaÇÕe ,colonias e povoados, etc. M05tra
o nivelamento ubmaeino do estuario elo Prata para o Sul até ao
archipelogo das 1alvina ou Falkland.. a im como toda a porç1io
do Chi le e republica do Uruguay, comprehendida nos limites re
presentados pelo mappa da Republica ArgentilJn..

Exp. : .1'. Jacobo Peusel'.

59. Mapa de la Republica Argentina y de los paizes contiguos.
Compilado por J. Duclout. Publicado pOI Ernest Noite. Libl'eria Alemana,
Buenos-Ail'es, 1888. Escala 1:4.000.000.

E' a carta ger:11 chorog-raphica ela Republica Argentina, colo
rida, com a divisão ac!mini trati va das provincia , repre en tadas
por diversas cõres e minuciosas indicaçõe5 obre capitae do
Estados, provincias, cidade, vi lias, povoaçõe-, fortificações, porto
commerciaes, canae', colonia , salinas, caminhos de ferro, em ex
ploração, con trucção e projecto, telegraphos, I imite; de E htLlos,
intel'provinciaes, dos departamentos, picaclas etc.

Exp. : Sr. Jacobo Peuser.

130. Plano cata trai de ]a ciuuad de BuenoS-Aires y de los ter
ritorios federalizados, partidos de Flores y Be]gl'ano, construido por la
sociedad anonima, Talleresde la Casa Amarilla, Casa editora de El'nest
Noite, Buenos-Aires, ]888. Construido y dibujado por el Sr. Rodolpllo
Hensel. Lit. e Imp. de J. Ruland, Bt,enos-Ait·es.

bxp. : .'r. Jacobo Pouse r .
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61. Plano general de " La Plata 'l> Capital de la Provincia de
Bneno -.\ire', te A. Coo,ti'uiJo egun los ultimas dato ofi iales Y p:Lr
ticulares paI' il1. Voyer y publicado por la Casa editora y Papeler'ia de
Jacobo Peuser', Buenos-Aires y la Plata, 1888, E. Finto grab6.

E·ta planta geral de La Plata, colorida, excellente trabalho
lithographico, conlém os se?,uinte levantamentos em quadro,
especiae': l°, plaoo geral liL cidade, com as praça, edificios
plI blico , terrenos re"ervado , I'ua . numeras, diviSOes eccionaes
policiaes e jucliciaes manzanas divididas em lote", linhas de
ca,rri de fel'ro e bonds, luz electrica, C:1nos de gaz, aO'uas cor
rentes e outro' detalhes; e o prolonO'umento da me ma, cidade
até o porto de cabotagem, modificado com suas ruas, manzanas e
demais Jote- de terreno;

2°, plano geI'a I do nivelamento da capital, com as alturas
tomadas na embocaduras das ruas, e as curvas de nivel clara
mente marcadas em difl'erente tintas;

3°, plano d', quintas, cbacaras e porto lefinitivo de La Plata,
compt'ehendendo tambem a di visão territorii11 dos povoado
Tolosa e Ensenada, as morliricaçõ;)s introduzidas no l° plano
geral do porto e sua' adjacencias ele de o porto de cabotagem
até os molhes de entrada no Rio da Pr,tti1 ; e

4°, o plfLl10 do di5tl'icto especial de la. Phta, mostrando a
ituação da cidnrle e porto dentl'o li di tricto (partido), e a

divisáo territorial, com os nome dos propI'ietarios, ferro-carris,
caminho carreteiro, etc. ; todos em diITerentes e mui apre
ciaveis e. cala .

Exp. : , r, Jnc bo Peuse,'.

REPUBLICA DO PARAGUAY

62. Mapa de la Republica dei P:1raguay con lo ultimo datas
geogra,fico' p r Matias Alonso Ct'i,tt1 , Lit. A. GabeI. Escala - 5.000
metros cada legua (1)

Com um croqllis do Rio da Prata, Urllguay e Paraná, na es
cala de I :4,000.000 e um Plano da. uidade de Assuúcion.

Exl'. : Consul bl'n~ileiL'o no Paraguay,

63. Planta Geral eln. fort deza de Rumayta e suas immedia
ções, mostrando a posição da e"qu'1.dra. Mandada pelo EXII!. r. Almi
rante Joaquim José Igoacio, Barão de Inhauma, ao [mperial Instituto
Artístico.

I':xp, : Instituto P Iytechnico.

64. Ca:m.po ele operações dos. exercitas alUados contt'll. o Pa
raguay. Por um omcial do exercito bl'azileiro.

Exp.: ln tituto Polytecbnico.
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65. Mapa da Republica do Paraguay segundo a inteIligencia que
o Sr. Pimenb Bueno dã aos ma.pp:ts de Azara,.

Cópia. Aquarella. Titulo em separado escripto pelo Barão de
Ponte Ribeiro.

Exp. : SecretarÍ!l de Estrangeiros.

66. Carta da Republica do Paraguay e dos tel'ritorio vizinhos
do imperio do Brazi.l, organisada sobre 0S trabalhos de Cabrer, Azara,
Leverger, Lopes e Monteiro: correcta com algumas observações e
coordenada por P. de Alcantara Bellegarde.

Cópia do Archivo Militar.
Exp. : Seoretaria de Estrangeiros,

67. Paraguay Ó Prov. de Rio de la Plata. cum regionibus
adiacrentibus TVCV - MAN et Sta. Crvz de la Sierra - Amstelodami,
Guiljelmus Blreuw execudet. MDCXVI Anno (~)

Exp,: Dt,. Luiz Cl'uls.

68. Mapa de la Republica dei Paraguay, formado por el Coronel
D. Alfredo M, du Graty, segun los trabajos de Azara, los da Water
Witchy U. S. N. Ysus propias observaciones y estudos topogralic09
en sus exploraciones deI territorio desta Republica. 1861. Estable
cimiento geografico de Bruselas funda.do por Ph, de Vander Maelen.
Escala em leguas espanholas de 26 1

/. por grado: I=O,m003.
Exp, : Consul brazileiro no Parnguay.

69. EI Paraguay, Mapa de Actualidade Mayo de 1865, De
dicado a su Exelencia el Seiíor Presidente de la Republica Argentina,
Brigradier General Dn. Bartolomé Mitre, General en jefe de los ejer
citos aliados. Litagi'afia de Kratzenstein y Helde, CaIle S. Martin, 67,
Buenos-Aires, Escala en leguas metricas de 22 1/4 por grado ó 5000 m. c.
uma. Escala em le!Suas Espanolas de 26 1/2 por grado 64175 m. c. uma.

Exp.: Escola Polytechnica.

70. Oarta das Republicas do Paraguay, Uruguay e de parte das
Provincias do Imperio do Brasil e da Confederação Argentina que lhe
são confinantes. Traçada segundo os documentos mais acreditados e
o:fferecida ao Illm. Sr. Dr. José Carlos de Carvalho, Major de Enge
nheiros, por Pedro Torquato Xavier de Brito, Bacharel em mathema
ticas etc. B. L. Garnier - Editor. Rio de JaYlei~·o. 40. Edição mais cor
recta, Lith. Pinheiro & C. Colorida. E cala em leguas 1=0,m003.

Exp.: Escola Polytecbnica.
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71. Carta coro0'l'n.fica deI Paragun.y. Esta carta ha. sido
trazada segun las noticias comunicadas por S. Ex. D!\. Fraucisco

• Solano Lopez, enviado ~xtraorclinn.rio y ministro plenipotenciano de la
Republica dei Paraguay, y redactado por eI SeliOl' E. Cortamber' ~

Secretario gilneral de la Sociedad Geografica de Fmncin., en el ano de
1854 - Gravéchez El'hard. Paris. Imp. de Hineteau 6, r. Antoine Dubois.

Exp.: Escola Polylechnica.

72, Carte de la République du Paraguay, dediée et présentée à
Sa Majesté Napoleon m, EmpereLlr de Français, par le Comte Lucien
de Mayér, consul de Frauce au Pn.raguay. Pllbliée par AICred Lucien
de Mayér en 1863.

Escala ~

Exp.: Instituto Polylechnico.

73. Mappa do theatl'o da guerra do Uruguay e Paraguay 01'

gauisado por Candido Mendes de Almeida. Lith. de Forel. Rua de
S. Clemente 110. Suppl ment of the Anglo-BraJilian Times. Rio de
Janeiro. March 10 th 1865.

Exp.: Bibliotbeca lmpel'inl.

74. Planta do territorio Paragnayo, theatro das operações da
guerra desde a passagem do Paraná até á rendiÇc'í.o das forças de
Humaita, em 5 de Agosto de 1868. (Contém 14 ca.rtas.) Org<1nisada
pelo 10 tenente E. C. Jourdan. E cala em metros: 100=0,mo02.

Exp.: ua Alteza o S,'. Conde d'Eu.

75. Plano de la Asunciou, capital dei PcwagnilY. Agosto lo de
1870. Propriedade de Roberto A. Chodasiewiez y Enrique Mangels.
Lith. a 'Vapor G. K1'aft B. A.

Exp.: Consul brazileit'o no Pamguay.

76. UJ'U voluJ'Ue contendo: Mappa do theatro da guerra nas
regiões do Prata. A. D. 1863-1870 segundo os mais recentes materiaef:'.
W. H. E. Green, Lith Inst. 'V. With a,'eve in Berlin, 3 cartas. Plano
da vuelta deI Riachuelo, com as posições da esquadras do Brazil e do
Paraguay na bataU1a naval de II de Junho de 1865, pelo lo tenente
A. von Hoonholtz, commandallte da Aragtlat'y, ~e:luzido e desenhado
no ArchiDo Militar pelo major graduado bacharel J. N. de M. Mallet,
em 187G. Planta topograpltica da cidade de Uruguayana e suas fortifi
cações e posições das tropas alliadas em 18 de Setembro de 1865, pelo
engenheiro F. A. üuisot. Lith. Inst. 'V. With. GreDe, Ber7in. Planta



26

r
r

GEOGRAPF1IA PHYSICA

hydrographica do Passo da Patria com f1S posições da esquadra imperia 1
brazileira lIóS combates de 1a1'ço e Abri! de 1866, levantaria. por ol'dem
do Exm. Sr. v'ice-almirante Visvonde de Ta,ma.ndaré commalldanto em

r chefe da,; fOl'Ç1S, pelos offirliaes los tenente A. von Ho nholtz, com
mandante da eauboneira Amgua)'y, Arthur Silveira da Mottlt, s3cretario
do Exm. Sr. almirante eM. R. d·.\. C. Couto command .nte do patacllO
Ig'Uassü, construida e desenhada por Hoonholtz, em 1866, reduzida e
desenhada no Archivo Militar cm 1876 pelo b,.\.c11arel J. N. ele Medeiros
MaUet, major graduado de estado maior de Ia classe. Mapp'l. da Hu
maitá e circumvisinhança por VV. H. Greve. Lith. inst. 'Von. With. Gl"eve

in Berlin. Cv.rta dos combates no rio Tebicuary. Carta dos combi1tes
do mez de Dezembro de 1868. Idem. Mappa do tl1eatro da guerra eh.
republica do Paraguay, nos mezes de Abril e Setembro de 1869. Idem
mappa do theatro da. guerr.t na republic..\. do Paraguay entre Itapi e
Humaytá, por W. H. L. Greve. Pertenceram ao finado Duque de Caxias.

Exp.: BibJôolbeco. do exel'cilo.

77. Carta rIo territorio da Republic3. do Paraguay onele se
deram as batalhas en tre o exercito desta Itepublica e o das nações
alliaelas, Imperio do Brazi I, Oon federação Argentina e Republica do
Urugun.y, desde 1866 até 1870; confeccionfLc1a por proposta approvada
por Aviso d'l Ministerio da Guerra ele 3 de Setembro de 1869, do Com
mandante Geral do Corpo de Engenheiros Marechal de Campo, Conse
lheiro ele Guerra Antonio Nunes de Agui'1r, pelos Otriciaes empre
gados no Al'chivo Militar, tenente-cor'oneis Meudes Antas e Oliveir;).
Soares, capitães Araujo e Si! Vil, e Luiz Lecor, em vista dos trabalhos
de reconhecimento topogruphico, feitos pelas commis ões de enge
nheiros elo exercito Brazileil'o e elos mappas publicados no estl'angeiro
existente no mesmo archivo militar. 1871. Rio ele Janeiro. Lithogra.
phia elo Archivo Militar. Em 8 folhas. Escala I Jegua.=Om,014. Com
uma extens3. legenda contendo chronologicamente os combates, batalhas,
assaltos, atl!lques, etc., que se deram em 50 elatas.

Exp.: Bibllolheco. Impe,'ial.

78. Mapa de la Republic,. del Par",guay construido y dibujado
por Carlos Beyer, Ingeniero Civil, sobre mapas y croquis de Johnston,
Reugger, Du Graty, ',;Visuer de Morgen. tern, P,tge, Dr. Taeppen, y
segnn observaciones propias. Publicado por Ernest Noite, Libreria
Alemana. Buenos Aires 1886. Litografia, José H.uland, Floeida 146.
Buenos Aires. Escala 1:1.000.000.

Exp.: Con5ul brazileiro no Po.ro.gno.y.
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79. Mapa de la Republica dei PilraglIaY coostruido y dibujado
• pOI' iogtlllieros civiles, obre mapa y croquis de JoI105ton", Reugger,

du Graty, Wi.'uer de Morgeostero, Pitge, DI'. Taepp o y seguu
observaciones pI'opias. 1888, Esci1la 1: I ,000.000.

O me mo mappa anterior: edição moúerua.
Exp.: Instituto Polyt chuico.

REPUBLIGA DO URUGUAY

80. Planta do' llburbio~ de Moutevideo e parte do Rincáo do
Cel'I'O. l\10Stl'U, a po ição dos acantonamentos e tab lecid ' em Maio do
1826 por ol'lIem elo Illm. o Exm. Fl'anci,co de Pauh Magges' i , pre i
denle e O'O'7ernarlor intel'iuo das armas da proviocilt Ci -Platina faz
ver igualmente a linha constl'uicla na ['l'ente do acantonamentos de
1818 (aproveitando algnns vallos jil. ali i existen tes) :1q LI't1 não foi
ultimamente utilisada, por nãú haver uma guaenição slllUciente para
a occupar.

Levantada pelo coronel do Impel'ial Corpo de Engenl1eiros
Jacin tl10 De id rio Cony e desenhe"la pOl' Adolpho Antonio
Frederico de Seweloh.

Exp.: Bibliotheca 1m perial.

81. Plan of the harbour of' i'lfontevicléo. Vicent Brook.s, Day
& Son Lith. Lonclon ,V. C.

Exp.: Bibliotheca lmperial.

82. Oarta geogl'afica do la Republica Odental dei ruO'uay.
Por el General de Ingenioros Dr. Jo e Ma,ria Reyes. Escala de
0,mOOll,5: 5 mio. du grão. Paris, Imp~'enta de Thierry hermanos,
Gravado P01' Erharcl Schidbtc.

Traz uma relação do documeo tos omciae~, p!trticulares que
erviram de base par", o levantamento da, presente carta, em

declal'ar a data (1. sua execuçito, nem da pl1blicaçiio da mesma ;
e mo tra o relevo ubmarino do e5tllaL'io 110 Pl'a.ta.

E' colorida a representa de modo completo e claro a. Repu
blica do Uruguay.

Exp.: Escola PoJytecbnicn.

83. Oopia da carta topografica do Estado do Drugu'\Y que
p.H'a serviço do mesmo t<;stado leva.ntou o coronol de engenheiros Jo é
Maria Reyas em 1 46. Rio ele Janeil'o. 1852. Lith. do Arch. Militar.
Em duas folhas.

Exp.: Escola Polytechnica.
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84. Republica deI Uruguay. Planta corographica de la pro
vineia, Oriel}t·ll de Montevideo'y parte de las imedia.tas demarcando las
fronteras con el Brazil. Organizada y exactamente e3traicht de las

r medidas y operaciones de Agrimensura, levantadas obre los propios
terrenos, costas del mar, caminos, rios, mon tes y cocW las: Por el
arquitecto geographo ingeniero D. Joaquim de Soto Garcia de la Vega,
aüo de 1853. Lith. Imp. ue Heaton & Rensburg, Rio de Janei,'o J. H.
Leonhard, Iith.

Exp.: Escola Polytechnlcll.

85. Descripcion geografica deI territorio de la Republica
Oriental del Uruguay, acompanado de cuam'os e tadisticos con un
atlas topografico de los departamentos deI estado por el general de
ingenieros Don José Maria Reyes. Montevideo, Typ. y Li/. de Luciano
},{ege - 1859, 1 vol., in-io•

Exp.: Bihliotheca Impel·illl.

86. Plano de Montevidéo en el estado de la pacificacion aI 20 de
Febrero de 1865. Levantado por Pablo eumayer, ingeniero civil y
militar. Publicado por la litografia de L. Wiegeland, CaBe de Mi
siones 109, Montevidéo. Con uu cárte vertical de la calle deI Quéguay
en una escala tres veces mas grande que el plano.

Exp.: Escola Polytechnica.

87. Republica Oriental deI Uruguay, America deI Sud,region
deI Plata, 1865, por Nicolao Grondina, ex-official deI ejel'cito italiano y
ingeniero de Republica Argentina, publicada por el Est. Lit. e auto
gmpho de Enrique alivier, Marseille. Escala 1: 60 milhas geographicas,

- Contém esta carta um quadro estatistico da população dos
differentes departamento:> da republica e um quadrosynoptico das
dbtancias, em leguas, entre os differentes pontos da mesma. Foi
executado em oUo dias a chrúmo-autographia.

Exp.: Bibliothecn lmpel'ial.

IMPERIO DO BRAZIL

88. Derrota das canoas desde Araritaguaba até o Cuyabã.,
deste ao Grão Para, deste pelo Madeira ao Matto Grosso,. de Villa Bôa.
ao Cuyaba pelo Tooantins.

Original antigo.
Exp.: eCl'etal'ia de Estrangeiros.



•
GEOGRAPHIA PHYSICA 29

89. P. Carders Lee ~ en Land Reyse no Brasil, Rio de la
Platae a de Zuyd Zee ~ Voyage par mel' et par terre ele Pi@rre Carder

• au Brésil, Rio de la Plata et dans la Mell du Sud, donne SUl' sea
Rélations et SUl' d'au tres plus recentes et plus exactes, tout nou
vellement donne au public par Pierre Vander Aa, i1 Leide. Avec
privilêg-e. (Mappa Parcial do Brasil o Rio da Prata no Seculo XVI)
(Anno ?)

Exp.: Dr. Luiz Cl'uls.

90. Brasiliaanze Sckeepvaard door Johal1 Lerius Goda au
ait Vranorik iut. Zaar 1556. Voyage par mel' de Joan do Lery fait en
1556, de France au Brésil ti ré de l'histoire qU'il on a écrit et rendu
plus acheva par los Relations de plu.:lieura autres auteurs de differents
nation , 1.1. pré eut publié par Pierre Vander Aa 1 à. Leide, Avec Pri
vilêge ~

Exp.: DI'. IJuiz Cl'uls.

91. Le Brésil uivant lea Nouvelles observations de Mrs.
de l'Academie Royalo des cience etc. Augmentaes de nouveau. A

Leide, chez Pierre Vander Aa. Avec Privilege.

(Mappa do Brazil do Soculo X VI) (A nno 1)
Exp.: DI'. Luiz Cl'uls.

92. GoIIJe de vista. da America elo Sul, egundo as suas feições
mais caracteristicas quanto as suas lierras e terras elevatlas; às
suas redes f1uviaes ou sy temas de vertentes; às suas regiões de
bosques e silvas; ás suas regiões de pampa, campos, mares e portos
naturaes etc., e seu campos arenosos (desertos).

Ao lado elos di:;eres, acimi1, se lê, na face deste desenho:- Et natura
et nUlltel'is veritas. - J. D. S. (João Diogo Sturz) no anno ela Exposição
ele Paris.

Exp.: BOl'io TIolllem de Mollo.

93. Il11.perio do Brazil. Lith. Regnier, ruo do la ParclJe
milleria2.

Exp.: BiIJlio [heca Imperiol.

94. AdverissilllaDl. lozitanorvm traditionem descriptio
Ferdinando Vaz Virsalis et integra totivs orbis hielrograpbia.

eoUecção de XIII ca.rtas de Americo Vespucio (America).
Copias impres as e manu criptas. A inscripção acima a da
C<l,l'ta VUI. -

l':x1'.: Pimenla BUCHO.

..
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95. Mapa general deI Peru, Ecuador' y Bolivia, corregido y
aumentado cou el plano de la ca.pital dei Pel'ú, yel nombre de l<1s calles

<>
yedificios. Itinel'ario de los vapores inglezes. Paris. [\osa y Bouret.

Exp.: ,'ecretaria de Estrangeil'os.

96. Brazil. The Amazons anel the coast, Herhert H.
Smith, illustraelo com dese!lhos por J. Wells Champnéy e outros.
L01'ldt'es Sampso1'l Law.

Exp.: BiblioLheca Impe'õÍ:l1.

97. Le Brésil. Dans les cotes sont divisées en capitaineries
dessinees Sl11' les dernieres relations des flibustiers et fameux voya
geurs. P,tr N. de Fer, geJgraphe de S.t Magesté Catholique, 1719. A.
Paris Chez l'auteur dans ['Isle du Palais sue le Qllay de l'Orloge à la
Spbére Royale. 1719.

Exp,: Dr. Luiz Cruls.

98. Mapa geografko de la Amel'iéa Meridiona.l, displlesto y
grabado por D. J llall de la Cruz Cano y OImedi lia" geografo pensio
nado de S. M., individuo de l:1 Real Academia de S. Fernando, y tlP.
la Sociedarl Bascollgadtt de los Amigos deI Pais; teniendo presentes
varios Mupas y noliciltS originales coo arreglo a Obsel'vaciones Astro
nomicas. Afio ele 1775.

Traz a linha de demarcação do Pap:1 Alexandre VI pela Bula, de
4 de Maio de 1493, referida no Tratado de TOl'llesillas de 7 de
Julho de 1794.

E' ricamente gravado em cobre com diversos planos nas mar
gens, com desenhos orIJamentaes da flora da America. do Sul e
figuras alegoricas.

Exp.: Bibliotbeca 'aclOnal.

99. Karte von Sucl America. - Verfasst von Herren D'Anvile,
Geograph des KÕlligs von Frankreich. Nach den neuesten Ent
deckuogen verbessert herausgegeben von fIel'ro T. A. Schroombl.
MDCCLXXXVI.

Exp,: Se~reLal'ia de Estrangcil'oS.

100. Outlines ofthe Physicaland PoliticaI divisioosofSouth
America: Delioeated by Arro\Vsmith, partly from SCn.L'ce and original
docurnents, published before the ycar 1806, but principally from manll
script Maps & Surveys. Ma.de hetwen the yea1's 1771 and 1806, co1'
rectec1 from aCCUr[Lte Astl'ooomical obse1'vatioos to 1810. Londoo.
Published 4 th January 1811 by A. Ano\Vsmith n. 10, Sotho, square,
Hydrographer to H. R. H. the PrioceofWales. Engraved by Edwd.
Jones Escala em milhas geogrtl.[Jhicas: 10 = Om.0065.
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Este mappn, verdadeiro monumento geoO'rn.phico, recom
menda- e pOl' na rigoro a xalidão. PDm a geogl'aphía. do
13l'azil oO'erece eJlo a ínapreciavel vantagem de dAr-nos obre
as províncias de [atto-Ul'O so e Para,oartas particulari-adas,
nas quae' foram fielmente apro"eUado o resultados cienti
ficas e observa~õcs a tronomicas a que procedel'am em 1754 e
1780 M''\S duas commi 'sões de demarcação de limites na duas
reCerida provincia. E'tei dado originae e authenticos, foram
communicados ao eminente geographo Arrow mith pelo Vis
conde dc Bal emão, embaixador de Pol'tugal em Londre ,o qual
ha.via ido Capitão General de Matto GI'O o, ao tempo da
segunda. demarcação,

Exp,: Dr, Bl'asilio Machado.

101. Voyages dRn les provinces de R.io de Janeiro et de
Minas Gerae . par Auguste de aint Hilaire.Paris, Imp. de Casimi)',

1830, 2 vaIs. in-8°.

Obra illustrac1a com estampas. No tomo 20 "em o retrato do
c\maradn, ele St. Hilail'e, o ca.boclo Firmiano, o que é rn.ro.

Exp.: Bibliolhec:l imperial.

]02. Voyage dans le district des eliaman et sllr le Iittoral du
Bré iI uivi de notes SUl' que]ques plantes cwacte:,istique::> et d'lln
précis de l'histoire des revulotions ele l'EmpÍL'e Brésilien, depuis le
commencement elu reO'ne de Jean V[ jusqu' à. l'<tbdication de D. Pedro,
par Augu te de St. HilaÍL'e. Paris, Pihan, de la Forest, Imp. de
la Cour de Cassation, ]8 3, 2 vol,. ill-lG.

Exp,: Bibliotheca. imperial.

103, Histoire geographique du Brasil, pttr M. Ferdinand
Denis. Paris, 1m2" de Ca imir, 183', 1 vol. in-4°.

Ha uma 2a edição, em 1834. Esta mesma obra corre com o
titulo ele Beatltes 'et 1llen;eilles de la natul'e au Brcsil. paI' Ramicl"e
d Eloas, tendo apenas o fl'ontospicio mudado. Fj"'ura a edição
como feita em 1839. (Vide Btlll.dtil1 rle la Societe de Geogl'aphie
de Pal'is),Aout et Sep. 1857, pago 243.
Da bibliothoca lmperial veio um exemplar semelhante.

Exp,: Barão Homem de "reli.

lO,!' Voyage pittore 'quo dans les Amerique. Resumé ge
nér:1l de tous los voyages de Colomb, Las-Casas, Oviedo, Gomara,
Auguste de aint Hilaire, pix-Mal'tius e outros pelos Redactores
ela « Voyage Pittoresque autour du Monde »publicada sob a direcção
de M. AI ide d'Orbignr viajante naturalista, autor da Voyage ti
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l' Amel'i1j!le 11Ieridional, publicada por ordem do governo, acompanhada
de cartas e de numerosas gravuras, segundo os de enhos de MM.

o
de Sainson desenhi ta da Voyage de l'Astl'olabe, etc., Pa,·is. lmp. de
Hem'i DU1Juy-1.836.1 vol. in-4°.

Exp. : Biblio~heea ímpel'ial.

105. Itinerario de S. Paulo a Cuyabã. pelo
r

'conselheiro
Pimenta Bueno (para mostrar a sua viagem do Cu 'abá ao porto de
Santos) 1838.

Exp. : ':ecre~al'jn de Es~rnllgeit·os.

106. Atlas en languo Catalane.
E' reproducção lithographica do manuscripto do anno de

1375 acompanbado da - Notice d'un Atlas en langue catalane,
Manuscrit de l'an 1375, conserve parmi les ilIanuscl'it' de la
Bibliotheque Royale SOllS le numero 6816, fonds ancien, in-{olio
maximo: Pal' M. M. J. A. C. Bouchon et J. Tastu. Paris.
Imprimerie Royale, 1839, in-4°. 152 pp. Ext"ait des Notices et
Extmits des Manuscrits: tome XIV, 2° partie.

Compõe-lIe o atlas de dous quadros e quatro cartas represen
tando o estado dos conhecimentos cosmographi os e g ographico
em 1375. Escripto em cal'acter redondo gothico do seculo XIV;
sendo todo o trab lho colorido ã. mão com o maior esmero.

li co11ecção comprehende: lo e 2° quadros cosmographicos.
1" Carta contem : 11ha Thecle, Orcados, Noruega, Dinamarca,

Escossia, Britania, Irlanda, A11emanha, Ho11anda, França,
Italia, Castilla (Hespanba), Portugal, Açores (nas quaes se
comprehende- Insula de Bra.zil- ), Cauarias e Africa.

2" Ca,'ta contem; Ilha Gotlandia, Polonia, Bulgaria, Russia
Meridional, Turquia da Europa, Grecia, Mal' Negro, Mar Mediter
raneo e paises adjacentes: Turquia da Asia, Egypto, ubiae Tunis.

3" Qwta contém: Asia comprehendendo Arabia, Ilha de Soca
tora, Tarsia, Chaldéa Armenia, DeJbi, Montes Ouraes.

-1" Gar·ta (continuação da precedente) comprehendendo :
Catayo, Trapobana, (China), Tibet, ( Elbeit), Siam (Cincalan),

Canton (Zayton) Pekills (Chambaleth), Montes Himalaya
(Chaspis ).

Importantíssimo documento.
Exp.: lns~i~u~o His~ol'ico e Geogl'apbico Bl'o,zileil·o.

107. Beautés et merveilles de la natme au Brésil Olt description
pittoresque <les productions, cul'Íosités et phenoméues de cette contrée,
moours et coutumes de ses habitants; par, i. Rn.miere DtElvas, pro
fesseur d'histoire et de geograpllie. Paris, 1839, 1 voi. iu-4°,

No numero 103 deste oatalogo nos referimos a esta abra, de
Ramieres D'Elvas. Como então dissemos, esta é apenas a mesma
obra de M. Ferdinand Diniz, publicada em 1833 em Paris, sob o
titulo - Itistoire Geo,qraphique ,lu Erésil.

Exp.: Bibliolheca Imperial.
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109. Oarta cborographica. dedicada a S. M. 1. o Senhor D. Pe
dro lI, contendo as Provincias de Alagôas, Pernambuco, Pl'!!'abyba, Rio
Grande do Norte e Ceara. Arranjada sobre os trabalhos existentes,
reconhecimentos e mais exames feitos desde 1819, pelo coronel de enge- ~

nheiros CO)\l'ado Jacob de Niemeyer; sendo ultimamente auxiliado
pelo primeiro tenente de artilharia Marcos Pereira de SaBeS. Lit~. no
Est. de Martin e Rensburg. 1843. Escala aproximadamentei:~oo:ooo

Exp.: Bibliothcca Imperial.

110. Mappa da Guyana Ingleza, com os terrenos de Parima
. (Rio Branco) e Orinoco. Conforme os planos que se acham na Secretaria
das Colonias em Londres, levantados nos annos de 1835 - 44 por Sir
Robert H. Schomburgb. 1846.

Cópia a aquarella.
Exp.: cCl'ctaria de Estrangei,·os.

111. Voyage aux sources du ~io de S. Francisco. et dans la pro
vince de Goyaz par M. Auguste de aint HilaÍl'e. Paris. Typ. de Voo

B'oucha"d Hu::;ard. 184 . 2 vaIs. in-8° .

. - E ta obra traz a dedica.toria do proprio punho rIo autor:
Offert 1:1. a Magesta l' Empereur du Bt'asil par san três humble
et três-obeissa.nt serviteur. - Auguste de St. Hil,ai,·e.

Exp.: Bibliotheca Imperi:".

112. Voyage dans les provinces de Saint-Paul et de Sainte Ca
therine, par M. Augu te de Saint-Hilaire. 2 vaIs. in-8". Pal'is, 1851.
lmp. de Mme. Veuve Boucha?'d-Huzanl.

Esta obra a a continuação das viagen as nascentes do S. Fran
cisco c a província de Goyaz. O autor rectificou numero os erros
espalhados nos livro sobre a geographia e a ethnographia do
Brazil. Citou os autores dos quaes colheu informações e entre
gou-se as mesmas observações criticas. Publicou MI'. de Saint
Hilaire as seguintes obras sobre as viagens ao Brazil, em oito
volumes:

1.0 Viagens pela provincia do Rio de Janeiro, 2 vaIs. 1830.
2.° Viagem aos districtos dos diamantes, 2 vaIs. 1833.
3.° Viagens a Goyaz e as nascentes do S. Francisco, 1849.
4.° A obra acima descripta .

. Exi te ainda o seguimento: Rio Grande do .sul, Uruguay, Pa·
raguay e Missões, publicaclo, Orleaos 1886 ovffi o retrato e a bio
graphla do autor e o mappadesuas viagen8. (N. 356 deste ca talogo.)

As obras acima 1& 2a , 3& são exp(\5cas por Sua Magestade o
Imperador D. Pedro 11.

Exp.: Praca do Commel,(lio do Rio de Janoit·o.

Geogr. ph ysica 3
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r

113. Oarta. topogl'aphica, e administrativa das Provincias do
Rio GraDde fio Norte e Parahyba. Erigida sobre os documentos mais mo
dernos pelo V. J. de ViLliers de L'fle Adam. Gravada na Lithogr<1phia

r Imperial de Vr. Laree. Publicada no Rio de Janeiro por FirmiD Didot
Irmãos, Belin le Prieur e Morizot. RuA. da Quitanda D. 97.. Rio de Ja
Deiro. 1848.

Traz, sob o titulo Noções estatisticas, as divisões administra
tivas das duas referidas provincia da Paral1yba e Rio Grande do
Norte.

Exp.: Escola Polylechnicn.

114. Oarta topographica e administrativa, das provincias de
Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Erigid!l. sobre os rlocumelltos mais
modernos; pelo Visconde J. de Villiers do L' Ue Adam. Gr.wado na
lithographia ImperiaL de Vr. Laree. Publicad,~ no Rio de Janeiro, por
Garnier Irmãos, Rio de Janeiro, 1848. J. M. Leonhard Gr. Escala em
legoas de 20 ao grão: l=Ow.0025.

Traz noticias estatisticas sobre as tres Pl'oviDcias a que se
refere.

Exp.: Repal'lição Hydl'ogl'nphica.

115. Oolton's 1ap of South America carefully compiled from
tbe la,test Maps of charts and other geographical publicatioDs. New
York: Published by Johnson and Browning, 172 William Stl'eet, 1860.
Escala em milhas geog.: 10=OlU,002.

Exp.: Biuliolheca Imperial.

116. Viagem. de Francisco Pyrard, de Lavai, contendo a noticia
de sua navegação as Indias OrieDtaea, ilhas de Maldiva, Malucas e ao
Brazi!, e os diLl'ereDtes casos que lhe aconteceram na mesma viagem
nos dez aDnos que andou nestes paize (1601 a 1611 ) com a descripção
exacta dos costumes, leis, usos, policia e governo; do trato e commercio,
que nelles ha ; dos animaes, arvores, fmctas, e outras irregularidades
que alli se encontram: vertida do francez em portuguez sobre a edição
de lfl79, correcta e accrescentada com algumas notas POl' Joaquim Re
leodoro da CUDha Rivara. 1858. Nova-GBa. Na Imprensa NacioDal,
in-4o gr. Com 2 vaIs., teDdo o 20 sido publicado em 1862, tambem em
Nova-Goa.

Exp.: DI' ..João A.. A. de C:ll'vnlho.

117. HUJnboldt t,I.1exaDdre de)- Cosmos. Easai d'une descri
ption physique du mODde. Trad.. de H. Faye. Paris, L. Gudri1t, 1866-67,

4 voIs. in-8°.
Exp.; Bibliolheca NaCIonal.
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118. Mappa. do ui do Imperio do Brazil e Paizes Limitropbes
organisado segw1do os trabalhos mais recentes por ordetll. de S. Ex. o
Sr. Con ellleiro Antonio Francisco de Paula e Souza, Mini tro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu- '
blicas, pel~ engenheiros civis H. L. dos Santos Werneck e C. Krauss.
Rio de Janeiro, Lithographia do Imperial Instituto Artistico, 1865.
Desenhado por G. Chmertkaelitras ; letras de O. Kcegel.

Escala I: 1.855.000.
Exp.: Escola Polytechnica.

1I9. A N e"W" Map of Bt'azil, compiled from the latest of the
Governement andother autbentic Surveys, for William ScuUy, Editor of
the AngZo-Bmsilian Times. Rio de Janeiro 1866. Drawn and engraved
by George Philip San, Liverpool & London.

Escala?
Exp.: Sua -\ltela o 1'. Conde d'Eu.

120. I-tinerario topogl'aphico da Marcha da Força expedi
cionaria n. provincia ue Matto-Grosso desde S. Paulo até o Coxim
comprehenuendo a estrada que, da cabeceira da Bôa Vi ta, se dirige
a cidade de Campinas, por Santa Anna do:Parn.nahyba, S. Francisco
de SaUes a S. Bento do Araraquara, e a parte da estrada geraL que
do rio da, Paranahyba se dirige a Cuyabà pela capital de Goyaz, segundo
a observações de d'Alincourt, con truido e otrerecido ao governo de
Sua 1I1a"'e tade o Imperador pelo ü<'tpitão do estado maior de I" classe
bacharel Capitolino P. S. da Cunha, membro da commissão de
engenhoiros j unto ,i força e:s:pedicionaria. Archivo Militar, 26 de Junho
de 1867. Escala em legun. : 1= o.m0055.

Com uJUa noticia historica e topographica.
Original.

Exp.: Directol'ia das obras militares.

121. Nova carota Chorographica do Imperio do Brazil reduzida
pelo bacharel Pedro Torquato Xavier de Brito, tenente-coronel gra
duado do corpo de engenheiros e sacio elrectivo elo Instituto Poly
technico Brasileiro, da que foi confeccionada pelo coronel Conrado
Ju.cob de Niemeyer, e outros oillciaes engenheiros em 1856. Gravada
na Lithographia do Archivo Militar por Alvaro e Pereira, do dia 3 a 7
de Abril. Rio de Janeiro, 1867.

Exp.: Instituto Polytechnico.
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122. Exploration oficial por la primera vez desde el Norte
de la Amerwa deI SUl', siempre por rios, entrando por las bocas deI
Orinoco de los valles de este mismo y deI Meta, Casiquiare, Rio Negro

r Ó Guaynia y Amazonas ,hasta Nauta en el Alto Maraüon ó Amazona,
arriba de las Bocas deI Ucaya Ii. Bajada del Amazonas basta, el
Atlantico, comprendiendo en ese inmenso e paciolos Est~dos de Ve
nezuela, Guyana Inglesa, Nueva Granada, Brasil, Ecuador, PerL't y
Bolivia,. Viaje a Rio de Janeiro descle Belen en el Gram Pará, por el
Atlántico tocando en las capitales de Ias provincias dei Impel'io. En
los afios de 1855 hasta 1859, por F. Michelena y Rójas, viajero aI
rededor deI mundo, miembro de la Real Sociedad Economica Ma
tritense y de la Real Academia de Arqueologia y de Geografia de
la misma. Publicada bajo los auspicios deI Gobierno de los Estados
Unidos de Venezuela. Brusellas. A. Locroix, Vel'boechoven !J O.,
lmps. y eclitores 1867. I voI. in-8° gr. com mappas. .

Exp.: Dr. Torquato Tapuja

123. Atlas do Imperio do Brazil comprehendendo as suas re
spectivas divisões administl'ativas e ecclesiasticas, eleitoraes e judi
ciarias dedicado a Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro II.
Destinado it instrucção publica no Imperio com especialidade as dos
alumnos do ImperaI Collegio de Pedro II. Organisado por Candido
Mendes de Almeida. Rio de Janeil'o, Lithographia do Instituto Philo
matico, 1868, in-folio gr, colorido. Contém 37 pag, de texto e
27 cartas.

Exp: Instituto Pol),techll;c .

124. Thayer expidition. Scientific results ofajourney in
Brazil, por Luiz Agassiz e seus comp.lnl1eiros de viagem. Geology
and Physical Geography of Brazil, por Ch. Fred Hartt, professor de
geologia na Univerdacle de Cornell. Com illustrações e mappas.
C.ambl'idge Univel'sity Press, 1870-1 voZ in-8°.

Exp. Bibliotheca Impel"ial.

125. Sketch map of British Guiana by Robert H. Schomburg
Esquire. Copia de 1871. Aquarella.

Exp. Secretnl'ia de Estrangeiros.

126. At house with the Patagonians-A yeál's wauderings
oveI' untroclden g-round frum the Straits of Magellall to the Rio Negro.
by GeorgeChaworth Musters-Retired commander.R. N. 2d. Edition
With map and lllustrations. London. 1873.

Exp.: Bibliothec~ Imperial.
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127. Oarta tio Irnperio do Brazil reduzida no Archivo Militar
conforml3 a publicada pelo coronel Conrado Jacob se Niemeyer
em 184l3, e as especiae3 d'u; fronteiras com os estad03 Iimitrophes,
organisada ultimamente pelo conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro. ~

Rio de Ja~~iro 1873. Alvaro & R01sst gri1Val'aLU. Lith do Archivo
Militar. Tourinho imprimiu. 1873. Escala em 1eguas geographicas:
1O=O,Ul0065.

Exp.: lia .\ltCZ'l. o "'. COl1'le (1"1;;u.

128. Exposição dos trabalhos geographicos, hydrograpbicos
que serviram ele base li. Carta Geral do Imperio, exhibida llL\ Exposição
Nacional de 1875, pelo conselheiro Barão da Ponte Ribeiro. Rio de
Janeiro, 1876.

Exp.: Bibliothcc3. rm!,e,·ial.

129. Dix-huit mois dans I' Amerique clu Sud. Le Brésil, 1'Uru
guay, la Republique Argentine, les Pc\mpas et le voyage au Chili, par
la cordillere des Ande3, pelo Conde Eug ne de Robiano. Paris, Typ. E.
Plorl & C. 1878. 1 vol. iu-4°.

Exp.: Bibliothcc3. Imperial.

130. Sud Amerique. SéjOU1'3 et voyages au Brésil, à la
Pinta, au Chili, en Bolivie et au Perou, par le Comte Charles d' Ursel,
secrétaire de legation. Paris, E. Plorl & C., lmp'·s. 1878, in-8° illv.s
Irado.

Exp.: BilJliothecn Imperial.

131. l\'.Iappa do Imperio tio Brazil indicando as .republicas adja
centes, novamente organizado por Alexandre Speltz, ex-capitão de arti
lharia e engenharia, formado na Escola Militar do Estado Maior
Prussiano. Publicado na typographia e lithographia imperial de Ale
xandl'6 Speltz. Rio de Jal1f~iro. 1878. Excep. por C. Held. Escala
I: 1.l330.430.

Exp.: ,'un Alieul. o SI'. C ncicci'Eu.

132. A bord de la JUrlon. Gibraltar, Mudare, Les iles du Cap
vert, Rio de Janeiro, Montevidéo, Buenos-Aires, Le detroit de Magellan,
Les canaux latéraux des cóte3 de PatagC1nie, Valp:lraiso et Santiago, Le
CaUau et Lima. L'lsthme de Panamli., New-York, par Gaston Lemay.
Paris, Imp. V. P. Larousse &: C. 1879. 1 vol. in-4°.

Exp.: Bibliothecl\ Illlpel·ial.

- Como tantos outros viajantes e lou;'Ístes entre elies os
Condes d'Ursel e de Rubiano é o Sr. Gaston Lemay injusto
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e por vezes inexacto em suas narrações sobre o Brasil e os
brazileiros. Parece que, em vez de se occuparem exclusivamente
da rult do Ouvidor, do Corcovado, do Jardim Botanico, taes
viajantes deveriam indagar quaes os recursos do paiz, estudar
a sua flora, quaes as vantagens commerciaes e industriaes que
resultariam para Europa da acquisição de muitos ele seus
productos. r

Para que melhor se possa julgar do trabalho do Sr. Gaston
Lemay, transcreve-se aqui as suas proprias palavras, escriptas
após a recepç.o'ic ordinaria de Suas Magestades lmperiaes, a que
compareceu o mesmo Lemay:

« En traversant de nouveau la galerie j?our nous retireI',
nous avons aperçu l'empereur, qui répondit a not['e révérence
par un geste amical, et nous avons dli passeI' au milieu de la
íoule des fonctionaires et militaires brésiliens attendant leur
tour de présentation. Ces messieurs semblaient surpris, llresque
a1fectes de notre présence, peut-être en raison de l'accueIl parti
culieremente aimable que Leurs Majestés avaient daigné nous
faire. Me suis-je trompé en croyant lire dans leurs regards une
sorte de depit dédaigneux 1 .Te velU le croire; mais, qu'il ait
été traduit ou non, ce sentiment d'antipathie latente et comme
involontaire pour !'étmnger est malheuresement três répanelu
dans la societé brésilienne. C'est un défa.ut qui ne peut s'ac
commoder, quant à. present, avec les nécessités economiques ele
ce pays, et il serait bon qu'on inscri"lt au fronton de se colleges
le vieux dicton français, trop oubUé, Don pas seulement au
Brésil: Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage le
suivent de pres.

133. Mappa do Brazil em 1724, segundo a descripção de Sebas
tião ela Rocha Pitta. Organisado pelo Barão Homem de Mello sob o
respectivo texto da_America Portugueza. Bahia Agosto de 1878.

Original. Traz a seguinte nota:
« Este mappa foi organisaelo para acompanhar a 2" edição da

America Portuguezl\ por S. da Rocha Pitta, mandada publicar
pelo Presidente da Pl'ovincia, Barão Homem de Me110. Não
tendo podido o Autor (o mesmo Presidente) terminal-o em
tempo, deixou por isso de apparecer n'aquella edição (2") ».

Exp. : Barão Homem de Metio.

134. Description physique de la Republique Argentine
d'aprês des observations personelles etrangéres par le Dr. H. Bur
meister, Directeur du Museo Publique ele Buenos-Ayres Tomo I, in 80

Paris 1876, lrnp. de E. 1l1artinet, traduzido do allemão por E. Maupas.
Tomo lI, in 80 , Bt!enos-A.yres lmp. de P. Coni 1876. Tomo IlI,in-80

lmp. de Paul Emile Ooni 1879 (tomo 4° falta), tomo 50 in-8° Buenos
Ayres, lmp. de Paul Emilie Ooni, 1878.

O primeiro volume foi traduzido do allemão pelo Dr. E.
Maupas. Contém a historia da descoberta do territorio da
Republica e a geographia do paiz.
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o autor con idera o l° e o 2° volumes como introducção das
partes a seguir. Um e outro são -con l1grados a descrever
nos seu" traço,; gerae' os c'wacteres physicos da Republica Ar
gentina. afim de collo ar o leitol' em estado de fazer-uma idéa do
conjuncto do lheatr.J, cujos detalhes serão consignados nos outros
volume". Tendo fixado o fimaque e pt'opõe, comprehende-se ..
que nem a descripçã geographica nem a discripção geolog-ica do
paiz odiam ser tratadas especialmente. Os animaes e as
plantas são e,;tudldas nos volume eguintes, A obra é
consagrada a e tes dou reinos e seu fim é dar um quadro das
diver idades organica destes dons grupo, quaclro que começará
pelo reino animl1l. O reino vegetal e a cUscripção geologica do
solo da republica foram confiados a moço' de sciencia que pu
bllcaram seu diversos trabalhos sob seu proprio nome, como
partes da obt'il, total.

Um atlas grande in-folio acompanha a obra que traz notas
caracteristicas sobre as ditrerentes regiões do paiz, ca,rta,
planos, cartas geologica as im como sobre as novas especies de
plantas e animaes,

O primeiro volume é dividido em dous livros: no l° occupa-se
o autor da historia da descoberta e começos da colonisação do
paiz - Segunda expedição commandada por Sebastian CaboL
Terceira expedição commandada, por Pedro Mendoza - Fundação
da colonia nespanhola no PI.U'ag:nay - Administração de Do
mingo Martinez Irala - AconteClmentos po teriores â. morte de
Ira la até a de De Garay - Coloni 'ação das provincias in teriores
- Coloni aç.'to da provincia de Cuyo - Conclusã0.

No livro 20 : Esboço geogl'aphico da Republica Argentina 
Extenção e limites da Republica - Configuração e natureza
do solo - A planice argentina - Pampas, florestas, salinas 
As cordilheiras e suas rn,mificações - A serra Famatina - As
outras ramiticaçõe" das cordilheiras. - O systema do Aconquija
- A região montanhosa lo norte- O sy tema orographico cen
tral - As serras da Pampa suéste - A hacia bydrographica do
Rio da Prata - Os riachos da erra de Cordova - ltiachos nas
origens das cordilheiras - Rios da Patagonia - Riachos da
P,lmpa sueste. A Me opotamia argentina- Divisões politiicas e
população - Superficie das província e da Republica. .

O 20 volume é dividido em dous livros, 30 e 4°. O 30 trata de:
Climatologia: temperatura, humidade, nuvens, ventos,

chuva, pt'es ão do ar - em referencia â. Buenos-Ayres, â.
Mendoza, á Cordova, à Tucuman e Paraná, com estudos
sobre os phenomenos electricos - Silicias, Bahia Blanca" re
sumo das estações.

Livro 4°_ Tabella geognostica da Republica Argentina - Re
sumo geral da geognosia argentina-Formação moderna dos allu
viões -Formação diluviana, dita quat~rnariaou postpliocenia
Formação terciaria superior denominada plltagoniana - Forma
ção terciaria inferior, denomina.da guaraniana - Formações se
cundarias - Terreno carbonifer'o- Formação primaria, denomi
nada paleozoica - Rochas metamorphicas - Rochas plutonicas e
vulcanicas - Vista geognostica da;; Cordilheiras - Geognosia de
algumas outras montanhas do paiz: - I, a serra ele Uspallata;
2, a serra Famatina; 3, a serra da S. Luiz; 4, a serra de
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Cordova; 5, a serra do Tandil. Appendice n.O 1, -sobre as
lagunas da plarucie'patagoniana ; n. °2, sobre algumas passagen
abertfls das Cordilheira .

Acompanha uma carta geogno tica da Republica Argentina
entre 63° e 73° longitude O; e 25° e 340 de latitude sul.

O 30 volume trata da fauna n.rgentina.
No 50 volume occupa se o autor dos lepidopteros.
Pelo pouco que se acaba de dizer, faz-se idéa do 'valor desta

obra.
O nome do Dr. Burmeister é hoje uruversaL e no Brn.zil é

elle bastante conhecido. Aqui esteve Burmeister em 1850. Visitou
as provincias do Rio de Janeiro e Minas Geraes.

Percorreu a Banda Oriental e a Republica Argentina em diITe
rentes direcções.

Em 1859 cruzou a cordilheira na altura de Copiapó e passn.ndo
por Panama e Cuba regre:;sou a AlIemanha. Em 1861 voltou a Bue
nos-Aires, onde assumiu a direcção do museo publico desta cidade.

O Dr. Burmeister nasceu em 15 de Janeiro de 1807 no Stral
sund, cursou o gymnasio da cidade natal, passou para a Univer
sidade de Greifnold, transferiu-se para a de Halle, onde estudou
medicina ao mesmo tempo que se dedicava a estudos da. historia
natural e doutorou-se em 1829. Leccionou, como cathedratico,
historia natural, em um dos gymnasi03 de Berlim.

As agitações politicas de 1848 clesgostaran-o. Abandonou
n. Allemanha em 1850 para dirigir-se ao Brn.zil. Foi membro da
assembléa nacional allemã e da camara prussinna.

Exp.: Instituto Geogl'ltphico Argentino.

135. ViageJD. ao redor do Brazil 1875-78, pelo Dr. João Seve
riano da Fonseca. Rio de Janeiro, typ. de Pinheiro & G. 1880, 2 vols.
in-4o gr. illustrado.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

136. Viaj es en Europa y América por el Doctor Otavio Bunge.
Tomos I e II. Buenos Aires: ImlJ1"enta de Pablo E. Goni, Especial para
obras, 1882, 1 vol. in-8° peq. de VII- 344 pp. (tomo 1), e 336 pp. (tomo ll).

São impressões de viagem, escriptas sem preocupação scien
ti fica, pelo Sr. Bunge, que permaneceu na Europa durante
14 annos, desde 1868, e no fim dos quaes publicou o seu livro, em
que declara que escreve para sells compatriotas os argen
tinos, especialmente para os portenhos, aos quues espera ser
util, não só pelas materias que expõe como tambem pelas indica
ções de viagens que fez e que porventura hajam estes de fazer.

O autor é membro da Camara de Apelação na Republica Ar
gentina l magistrado estudioso e sensato, e homem summamente
apreciauo na sociedade de seu paiz.

O primeiro tomo da obra que se descreve consta dos seguintes
capitulas : No mar; Fl'ança; Hespanha; ltalia; e Austl"ia - nos
quaesfi estuda, analysa e critica. os usos, co tumes, instituições,
etc., dos paizes que percol'reo.
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No segundo tomo desenvolve os seguintes capitulos, tratados
nos mesmo moldes dos capitulos elo 1.° tomo:- Allem.anha
Septentrional; O Rheno, .Allemariha l1feridional j Suissa j Russia;
Scandinavia j Paizes-Bairoos; Lonch'es; Estados-Unidos; e De
Nova-Yol'" ao Rio da Prata.

Exp.: Instituto Geographico Argentino.

137. S'ud-Amerika im 6 Blãttern im M[],asstab von I:7.5QO.000
entworfen von A. Petermanu, bearbeitet von H. Habenicht und O.
KofrmMln. Gezeicl1net von O. Ko/lmann. 18 1. Geit. von A. Herrmann,
Terrain von A. Krameicllnet vou O, Ko/lmann 1881. Geit. von O. Hess.
Terrain von F. Kãgel.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

138, Voyages duns l'Amerique du Sud, contenant: l°, voyage
dans I'intéreur des Guyanes (1876 - 77); 2", De Cayenne aux Andes
(1878 -79) exploralioll de l'Oyapock, du Paron, de l'Iça et du Yapura;
3", A travel's la Nouvelle-Gl'anade et l[], Venezuel[], (1880 - 81) j Ex
ploration, en compngnie de M, E. le Janne, du Magd[],lena, du Gua
viare et de l'Orenoque . 40, excUl'.'ioll cilez les GuaraowlO (1881) avec
253 gravures UI' bois, d'aprés des pl1otogrv,phies ou des croquis pris
par les voyageurs, 4 c[],rtes et 6 fúc- imile eles relevé elu Dr. Crévaux.
Paris, Livrm'ia Hachette & C ," 1883, in-40 gl·. com ?lwl)pas, etc.

Exp.: Bibliotheca imperi",\, •

139. Carta geografica de la rejioll limítrofe ele los p:1ises
lJelUerantes elel Pacifico, arreglada en vista de documentos diver
sos por Carlos M, Pie tI'O . 2" eclicion corrig'icla, 18 4. Escala de
1:2.500.000.

Exp, : u,," Altez,," ° ". Conde d'Eu.

140. Carta do sul elo Imperio do Brazil comprehendendo as
provincias do Rio Gl'ande do Sul, Santa Catharina e Pal'ana, orgunisado
sob documentos omciaes e explorações proprias pelo engenheiro Ale
xandre Speltz. I!:clitores e [lI'oprieta,rios Laemmert & cn. Rio de Janeiro,
1885. Escala 1:2.000.000.

Ex!'.: ua .\Itoz,," o SI'. Conue d'Eu,

141. Durch Centrf1.I-Bl'asilien, Expediti"on zur Erforschung des
Schillgt'l, in Yahre 1884 von Karl von den Steinen mit i.i.bel' 100 Texte
und SeparatbiLclern von "\Vilhelm von Den Steinen, 12 Separatbildern
von Johannes Gellrts, einel' Special karte des Schingú-Stroms vou
Dr. Otto Clauss, einer etlmographiscilen Kal'tenskis e und einer
Uebersichtskarte. Leipzig. Typ. Brockhaus 1886.

Exp,: Bibliothecn Impel'inl.
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o Dr. Karl von Den Steinen, autor deste importantissimo
trabalho, é o notavel explorador do Xingú, que não ha muito
ainda fez nit tribuna da sociedade de Geographia do R.io de Ja
neiro,~em sessão publica, as mais curiosas revelações sobre o rio
que explorara e as tribus selvages que o llabitam. E um explo
rador distincto e por seu,; trabalhos digno de maior apreço. A
obra acima referida contém muitas gravuras e alguns mappas.

r

142. Mappa do lmperio do Brazil, por E. Levasseur, membro
do Instituto de França. Rscala de 1:3.000.000. Instituto Geogrn
phico de Pariz. Ch. Delegrave. Li.vreiro-editor. 15 Rua Soufflot, Paris.
1886.

Exp.: Escola Polytechnica.

AMAZONAS

143. Mappa das distancias em milhas geographicas dos pontos
de escala dos paquetes a vapor nos rios Amazouas e Huallaga, formado
segundo o diario de sete viagen' do vapor At~gusto commandado por
Charles CoUyer, tomando o termo media de todas as sete viagens. Com
{JUação de Raphael Reye,;;. Ferdiuancl Schlotke, Hamburg.

Sem data.
Exp.: Bibliotheca Impel'ial.

144. Planta da Villa de Borba, a nova.

Original. Aquarella.
Exp.: Secretaria de Estrangeiros.

145. Planta do meio territorio pertencente á Companhia de
Navegação e Commercio do Amazônas em Serpa. Com o -Roteiro da
parte do Amazonas entre Serpa e o Rio Matleira levantado pelo
Illm. Sr. capitão-tenente Parahybuna. Escala em braças: lO=Om,OOl.

Manuscripto. Original ~

Sem data.
Exp.: Pimenta Bueno.

146. Mappa geographico da capitania do Rio Negro, onde são
notadas as suas communicações com o rio Japurá, pelo rios Urubaxy,
Urumixy, Cl1inará, Marii1, e Uaupés, que desaguam no dito Rio Negro,
e se communicam com os rios Maroti-paraná, Amauiú-parana, Pureo,
Veya e Uapuapori, que desaguam no Japura. Igualmente são notadas
as communicações do Rio Negro com o Orinoco, pelos rios Caxiquary,
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Hinuani, Suirité, A tacaú, Meniridá e Aniari, segundo as noticias de
alguns praticas, que têm navegado os ditos rios, sem outra intelligencia

• mais que o conhecimento de navegar. Dadas em N~vembro de
MDCCLXXX, de Ribeiros.

Ori ina11
Exp.: Directoria das obras militares.

147. Plano geographico da capitania de S. José do Rio Negro,
no Estado do Grão Para, segundo as diligencias e exames feitos para
as reaes demarcações na fronteira da mesma capitania, por ordem do
!Um. e Exm. Sr. capitão-general commiss<'\,rio João Pereira Caldas,
durante o tempo de sua commissão desde o anno de 1780 até o
de 1789.

Por ordem do mesmo senhor o fez o Dr. José Simões de Car
valho.

Cópia, aquarella.
Exp.: Secretaria de Esh·angeiros.

148. Oarta Geographica de S. José do Rio Negro, na Provincia
do Grão-Pará ( ~o verso). Cópia dedicada a meu Mestre, e amigo o
lllm. Sr. Januario da Cunha Barbosa. Por José Jacclues da Costa
Ourique; official engenheiro 1841.

Manuscripta.
Exp.: Instituto Ilistol'ico e Geographico Brazileiro.

149 DeJD.onstração das Povoações de Hespanhoes, que
consta acharem-se estabelecidos na parte superior do Rio Negro, e no
canal de Caxiquiary, pelo qual e lhe communica o Orinoco, sflgundo as
noticias em Junho de 1781 conseguidas do oldado portuguez Aleixo
Antonio que por aquelles <listrlctos alguns annos desertado andou.

Manuscripto. Sem data, sem autor declarado e em escala.
Exp.: Directoria da obras milita,os.

150. Oarta da Comarca do Alto Amazonas, levantada nos ann03
de 1780 a 1789 para servir ás Reaes demarcações de limites Offerecido
por ser de novo explorado e retifioado o Rio Amazonas e Solimões até
a Praia l\1amuriá. Ao lllm. e Exm. Sr. Antonio Francisco de Paula
Hollonda Cavalcante de Albuquerque, senador do imperio, ministro e
secretG\rio de estado da marinha e guerra, pelo ol1pitácrtenente da
marinha de guerra Raphael Lope Anjo. 18-15. Raphael Lopes Anjo
e ploroul corrigiu. levantou e fez. Cópia.

..



44

,.

GEOGRAPHIA PHYSICA

Estd orlada com as seguirues :
Carta particular do rio Uatuma e Saracá.

-rplanta das freguezias de Fonteboa e Cahissár<1.
- Planta em que se m03tra tres communicações do Rio

Negro para o Japurá por bocas superiore a do rio Uaupés, sendo
a plÍmeira pelo rio Issana, a segunda pelo rio Xi.é, e a tereeira
pelo rio Tamon, notando a linha de pontos pretú. o caminho
que se averiguou e reconheceu, e a úe pontos encarnados a
direcção que pouco mais ou ml:lnos hl'Verá a seguir para sahir ao
Japurá.

- Planta do Porto dos Breves.
Mal1uscripto.

Exp.: Instituto Historico c Geogr<l.phico B'·llzileiro.

151. Vista do Rio Branco. Franklin Antonio da Costa Ferreira,
tenente do estltdo maiol' da I" classe do exercito. Archivo Militar em
1848. Escala em leguas : I=Om.OOO.

Manuscripta.
Exp.: Directoria das obras miJitllres.

152. Planta da povoação da fl'onteil'a tl~ Tabatinga, levantada
com plancheta em virtude da parlaria, do 9 de Dezembro proximo pas
sado do Exm. Sr. Conselheiro Herculano Ferreira Penna., Senador do
lmperio, Presidente da Província do Amazo.1a.s, etc., pelos Engenheiros
Major Florestan, Conde de Roswadowsky e Alferes-ajudante Alberto
Knaul. De 27 de Dezembro de 1854 a 4 de Ja.neiro de 1855.

Copia de 1855. Aquarella.
Exp.: Recl'e~aria l1e Estrangeiros.

153. L'AlD.azone. Huit jours sous l'Equateur par Emile
ÇJarrey. Paris, Typ. de Mme, V. Drudey Dttpre. 1856, 1 vaI. in-8°.

Exp.: Bibliotheca Imperial

154. Relatorio sobre algnns lagares da Provincia do Ama
zonas e especialmente do Rio Madeira., por J. M. da Si!va Coutinho. 1861.

Exp.: Secl'ettll'in de Estl'allgeil'os.

155. Mappa topographico do va.lle do R.io Madeira entre as
cachoeiras do Guajarà-mirim e Santo Antonio. Levantado pelos enge
nheiros José e Francisco Keller e pelo adjunto J. M. da Silva nos mezes
de Julho à Dezembro de 1868. Projetado e desenhado por Francisco
Keller. Esc. 1:500.000.

E' trabalho manuscripto em papel vegetal.
Exp.: Sociedllde de Geogrn.phia do Rio de Janeiro,
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156. Do AInazonas ao Oyapoc1c Relatorio da commissão
ao norte da costa. da provincia do Pará, por Jo é Luiz da Gama e Silva

lO

• em 1877. Parà, Typ. do Futw·o.
Exp.: Visconde de Benul·epai,·e.

157. It\nerario e tL'abalhos da commissão de estudos da es
trada de ferro do Madeira ao Mamore. Impressões de viagem por um
dos membros da mesma commi são. Rio de Janei1'o, Typ. de Soares &
Niemeyer, 1885, 1 voi. in-4°.

Exp.: BiblioLhoca IWperl:ll.

PARÁ

158. Plan of territory in the Cll.raraucu district, recommended
fuI' selection.

Escala em milhas portuguozas: 1=0IU,005.
Manuscripto. Copia? (s. a. n. d.)

Exp.: Pimenta BU8110.

159. Mappa Topogl'aphico tle Pai' te da Capitania do Grão
Pará.

Cópia autllentica moderna - Aquarella.
Exp.: 'ocretaria do EsLrangeiros.

160. Planta da Praça, da cidade de Belem do Pará.

Tirada em 1751 - Original V
Exp.: Secrotnl'in de Est"ang i,·o..

101. Descripção chorographica do Estado lio Grão Pará que
por ordem alphabetica descreveu João Vasco Manoel de Braun, Gover
nadol' da Praça de Macapá, em o anno de 1789.

Manuscripto. - Acha-se publicado na Revista do Instituto
Historico Brazileiro - de 1873.

Exp. : Secretaria de Estrangeiros.

1132. Oarta geral das capitanias do Grão Pará e Maranhão com
os governos que nellas se contém comprehendendo, ao norte, as Guia
nas até o Orenoco inclusive de Matto Grosso, e Goias; a leste os limites
com a de Pel'nambuco, e a Oeste com os dominios hespanhóes. Feita
por ordem do brigatleiro Manoel Marques, por Serafim José Lopes,
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20 tenente do corpo de artilharia do Pará, e extrahida e órganisada
sobre os pln.nos e memorias que abaixo se citam, e sobre os que pos
suia o dito brigo deiro, dignos de'fé por sua exactidão. Anno de 1813.
Escala em leguas maritimas de 20 ao gráo : 1·=Om,0015.

Manuscripto - Original (~)

Exp. : Pimenta Bueno.

163. Oópia da carta geographica das provincias do Grão-Pará.,
Rio Negro, Maranhão e outros Governos que antes formavam os Es
tados do Grão-Para, hoje Principado; além deste a Guiana Brazileira,
Franceza, Hollandeza, He panhola, e outros reduzid05 até o Orenoco, a
dobrada superficie avista de varias planos pelo major de ongenheiros
Hugo de Fournier. Cidade do Pará, 12de Abril de 1831. (sic.)

Cópia de 1841. Aqllarella.
Exp.: Secretaria de Estrangei,·os.

164. Oarta topographica da Provincia de Oyapockia, 1853.
Lith. lmp. de Haton & Rensbw·g. Sem escala declarada e som nome de
autor.

Exp.; R epartição.IIydrograpnica.

165. Oarta topographica e admini trativa das provincias do
Grã{}ooPará e Alto Amazonas. Erigida sobre documentos mais modernos
pelo Visconde J. de Villiers de l'Ile Adam . Gravada na li thographia
Imperial de V. Larée.

Publicada no Rio de Janeiro por Garnier Irmãos, livreiros, 1850. J.
H. Leonharcl, gr. Paris, Garnier Freres, libraires-editeurs.

Trazendo noções estatistica& sobre as duas provincias e suas
divisões administrativas.

Exp.: Repartição Hydrograpnica.

166. Itinerario das visitas do Exm. e Revm. Sr. D. José
A:ffonso de Moraes Torres, bispo da diocese do Grão-Pará. Pará, Typ.
de Mattos &: Comp., 1852.

Exp.· Visconde de Beanrepaire.

167. Roteiro chorographico da viagem que se costuma fazer
da cidade de Santa Maria de Belém, capital do Grão-Pará, a Villa
BeIla, capital de Matto Grosso. Tirado do Diario Astronomico que ao
Rio Madeira fizeram os offlciaes engenheiros e doutores mathematicos,
que no anno de 1781 foram mandados por Sua Magestade a demarcar a
Primeira Divisão dos Reaes Limites. E das praticas eJheoricas indaga-
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ções e combinações que nos rios e povoações interiores tem feito o sar
gento-mór engenheiro Joüo Vasco Manoel de Braun, etc. ,..etc.

Manuscripto. Copiado a 7 de Junho do anno de 185~. Na fre
guezia de Borbaetc., etc. Por José Rodeigues da. Silva Porto.

Est~ Roteiro foi impre so no Pará no anno de 1857, a expensas
do Dr. A. da Si!va Castl'o, e ofl'erecido ao Instituto Historico e
Geographico do Brilzil.

Exp.: Bibliotbeca Imperial.

168.' Roteiro da viao-em da cidade do Pará até ás ultimas co
lonias do serul0 da provincia, pelo vi"'ario geral uo Rio- 'egro o padre
Dr. José Monteiro de oronha,no aono de 1768. Pard, typ. de Samos e
irmão, 1862.

Exp.: Dr. Torquato Tnpajos.

169. Oarta corographica da Provincia do Pará organisada no
Archivo Militar pelo capitão do estado maior de 1n classe Bacharel D.
de Araujo e ilva em 1867. Desenhada pelo capitão Luiz Pedr'o Lecór.
Archivo Militar 13 de Novembro de 1867. Escala em leguas: 1=om,006.

Manuscripto.
Exp.: Directoria da obras militares.

170. Plan of terri tories in lhe Maraca.na anel Parintins districts
recommended for selection. April 1874. E cala em milhas portuguezas:
1 = Om,005.

Copia (~) manuscripta (s. a. n. d.)
Exp.: Pimento. Dueno.

MARANHÃO

171. Oarta geographica.. Demonstra-se exactamente as fazendas
maiores, situauas na estrada directa de Aldeias Altas a Pa tos Bons,
de se lagar ao Arraial do Principe Regente e algumas nas sahidas para
o Centro db Balsas, etc. etc. (Sem data. )

Original. Aq uarella.
Exp.: S cretnria de Estrangeiros.

172. Planta do lugar capital de Pastos Bons, formada sobre
uma serra e rodeados de matos com as casas que se podem avistar do
quartel militar, que é na maior eminencia, levantada depois de 1808.

Original. Aquarella.
Exp.: Secretaria de Estrangeiros.
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r

173. Descripção ou Roteiro da. viagem que fez Francisco de
Paula Ribeiro, Capitão do Regimento de linha do Maranhão, ás fl'on-

~

teiras elesta Capitania, e da de Goyaz no anno de 1815 em serviço de
S. M. F., como no seu conteudo se declara.

Este roteiro, e o mappa, que formou do interior da mesma Ca
pitania nesta expedição, sel'vem de analyse as observaçõe§ descl'iptas
nas suas competentes notas.

Oiferecido ao lllm. Sr. Antonio Raiz Velloso de Oliveira, conse
lheil'o de S. M. F., Fidalgo da sua Real Casa, commendador da Ordem
de Christo, Deputado da Mesa da Consciencia e Ordens, Conservador da
Nação Ingleza, Desembargador do Paço e PrimeIro Chanceller da Re
lação da Capitania do Maranhão. Cidade de S. Luiz do Maranhão 28 de
Janeiro de 1818.

Um volume manuscripto, original de 162 folhas.

E' um excel1ente teabalho este, e n'el1e se encontra uma
larga somma de informações sobre a antiga Capitania do Mara
nhão. Contém o volume:

A. - Descripção geographica da Capitania do Mam,nhão, e3
tudo de seus rios, e montes pl'incipaes; COJ,TI algumas noticias
das povoações dos Indios, etc.;

B.- Noticia do lagar do Rosario, ou Freguezia de ltapiourt't ;
C.- Noticia do lagar de ltapicurli-mirim ;
D. - Noticia da ViUa de Caxias e seu termo;
E.- Noticia do extincto arraial do Principe Regente;
F. - Breve descripção das estradas da Capitania;
G.- Descripção dos riachos do Corrente e Balseü'o;
H.- Da Mata do Taboleirão, no districto de Pastos Bons;
I. - Hos Indios Amanajás, já domesticados, no mesmo districto ;
L. - Analyse de todo o territorio de Pa,stos Bons;
1'11.- Deserto da passagem do Rio Neves pam, a Fazenda do

Saco;
N.- Do Riachão chamado Caxoeira, na Ribeira de Balsas;
0.- Dos ultimas montes da Capitania no rumo do sul;
P. - Etymologia do nome da Povoação chamada oS Capotes;
Q.- Das pequenas correntes do terrono de Pastos Bons;
R.- Das ultimas povoações da Capitania no rum.o do Sul;
S.- Encontro com os Indios Caraous;
T. - Da Povoação de S. Peclt'o de A.1cantar.1, na beiL'a do rio

Tocantins;
V.- Dos Indios Caraous;
X.- Da administração e direcção espiritual dos mesmos Iu

dIas Caraous peomovida pelo Governador de Goyaz ;
Y.- Espirita das expedições armadas, sobre os Indios indo·

mesticos da Capita,nia ;
Z.- Factos que provam o uso que aqui se tem feito das

cartas régias tendentes á reducção e pacificação dos mesmos
indios, etc.

Exp.: Bibliotheca Imperial.
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174. Carta geographica do interior <la Capitania do Maranhão,
organisada por FranciscJ de Paula Ribeiro, e por eUe mesmo mais
aperfeiçoada, ou corrigida, segundo as ultimas noticias adquiridas em
Abril de 18HJ.

Manuscripto.
• Ex p.: Biblio tbeca 1mperial,

175. Carta geral da provinc:a do Maranhão cópi:tdo (sic) por
ordem do Illm. e Exm, Sr. presidente e commandante das armas da
mesma provincia Luiz Alves de Lima. Anno de 1840. Por F. L. Fer~

reira, major do imperial corpo de engenheiro '.

Manuscripto.
Exp, : Bibliotheca Imperial.

li6. Carta geral da provincia do Maranhão, dividida em oito
comarcas em 1838, copiada por ordem do Illm. e Exm, Sr. peesidente
da mesma peovincia Luiz Alves de Lima, 18·10. Por G. Y. R. Lopes,
capitão-engenheiro.

Manuscripto- Copia da antecedente.
Ex!'. : Directoria das obras militares.

177. Carta geral da provincia do Mara.nhão, correcta" augmen
tada, desenhada e offerecida ii. Sociedade Litteraria do Rio de J:1lleiro,
por seu sacio efl:ectivo José Joaquim Rodrigues Lopes, capitão do impe
rial corpo de engenheu'os, deputado á Assemblea Legislativa da refe
rida província e mandada gravar pela mesma sociedade em 1841, sob
adirecçi'i.o de Antonio P. F. M. Antas, tenente do mencionado corpo.
Archivo Militar, 1845, Copiado pClr Antonio faria Cabral de MeUo.
Escala '?

Manuscripto.
Exp.: Directoria das ou "as milital'es.

178. Carta topographica e administrativ(1. da província do Ma
ranhão. Erigida sob os documentos mais modernos pelo Visconde de
Villiers de l'Ile Adam. Gravada na lithographia Imperial de V. Laree.
Publicada no Rio de Janeiro por Garnier Irmãos, Rio de Janeiro, 1850.
E~cala em legoas de 20 ao gráo; 1= om ,003,

Trazendo noções estatisticas sobre a província.
Exp.: Repal'tição Hyul'ographicn.

Googr. physica, .\.
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179. Mappa de uma parte da provincia do Maranhão para servir
na questão de limites eutre as comarcas Brejo, Cuias e lta'picuru-

•mirim. Levantado em 1847 pelo mnjor en O'enheiro Lope.,. Arclli vo

Militar, lVlarço de 1850. Antonio Maria Cabral de 1\lello, capitão gra
duado do estado-maior de la classe. Esca.la em leguas : l=om,OI.

Manuscripto.
Exp.: Directoria das obras militar~s.

180. Carta geral da provincia do Maranhão, organinda sobre
os trabalhos mais acreditados existentes no Archivo Militar, o com o ad
ditamento que ao seu territorio, pelo lado elo Oeste, lhe trouxe a legis
lação vigente. Pelo capitão do estaclo-maior de la classe do ex;ercito
Franklin Antonio da Costa Ferreira, 1854. Rio ele Janeiro, lith. elo Ar·
chivo Militar, J. A. P. Escala?

Exp.: Escola Polytechnica.

181. Plano geral da ilha de SctUt'Anna por J. A. C. H. Aca
bada a 8 de Dezembro de 1855 por José de Albuquerque Cardoso Homem.
Escala em braças: I=Om,0005.

Manuscripto original.
Exp.: Repartição lIydrographica.

182. Carta de parte da provineia do Maranhão.

Cópia authentica de 1865. AquareUa.
Exp.: Secretaria de Estrangeiros.

183. Carta geral da província do Maranhão levantada por A.
B. P. do Lago, coronel de engenheiros, reduzida e desenhada por S. C.
Guillobel, tenente de engenheiros. Archivo' Militar, 4 ele Novembro de
1868.

Copiada pelo capitão do estado-maior de 1a classe bacharel Ca
pitolino Peregrino Severiano da Cunha. Escala?

Manuscl'ipto.
Exp.: Directoria das obras militares.

184. Mappa geographico da capitania do Maranhão, que pode
servir de memoria sobre a população, cultura e cousas mais notaveis
da mesma capitania. Francisco de Paula R.ibeiro o desenhou e acabou
de organisar em 1819, Fevereiro, no Maranhão. Archivo Militar, 14 ele
Agosto de 1868.

Copiado pelo major Umbelino Alberto de Campo Limpo Escala?
Manuscripto.

Exp.: Directoria das obra.s militares.
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185. A provincin. do l\Iaranhão. Breve memoria publicada
por ordem do ':-'lini:itl'o da Agricultura, etc., e cscripta 01' Augusto
Cesar .\l,l,l'ques, DI'. eal meJicin:t, etc., etc. Rio de Janeil'o. Typ. Nac.

1876. ~
Exp.: Bibliotheca Imperial.

•

PIAUHY

180. Mappa GcoO'I'aphico da Capitania do Piauhye parte da
do 'Maranhão e Pará.

Não tem nome do autor l1em data de quando foi feito, e vale
pouco. Foi copiadó no Al'chivo Militar'. S. Cl. la n. 1,

Exp.: ~ecr~t:\ria de E ·trangeiros.

187-. Mappo. Geogl'aphico da Capitania do Piauhy, delineado pelo
Ajudante Engenheiro Henrique Antonio Galucio em o anno de 1760.

Copia. .\.q llarella.
Exp.: ecrotClria ue Estrangeiros.

188. Mappa. Geogl'aphico da Capitania, do Piauhy. Copiado na
ViUa di." Parnahiba aos 20 de Ma,io de 1816. Escala em legoas de 20 ao
gráo 1 = 0. l11002.

Copia authenticl.
Traz o seg-uinte IJ. N. B. E' este trabalho copia do Mappa

tirtldo em 1751 por Henrique Gaulicio, capitão de engenheiros ...
Exp.: uirectoria rbs obras milit.ares.

189. Oarta geograI hicl1 do Pil1ul1y, provincia elo Imperio do
Brl1zil, redigida segundo as cartas manuscriptas de J03é ela Silva Pereira
por MI', Jos. Schwarzmann, l° Tenente de Infanteria do exercito bavaro
e Major Le Chev. de Martius.

Munich 1828. Rio de Janeiro. Lith. do Archivo Militar. J. A. p.
Exp.: Escola Polylechnic~.

190. Oa,rta top graphicn. e ,ldmil1lstra,tiva, tia, provincia do Piauhy
. erigida sobr os documentos mais modernos pelo Visconde J. de Vil

liersde l'Ue Adam. Gmvada Da Lith. Imperial de V. L rée. Publi
cada no l~io de Jil,neu'o por Garnier [l'mãos. Rio de Jai:wiro, l850.

Escala '~

Trazemlo, como as outras cartas do mesmo autor sobre as
outras provincias, noções estatisticas sobre a do Plauhy.

Exp.: Repartição Hydrographioa.
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191. Carta geographica do Piauby e dos extremos das suas
limitrophes" levantada em 1761 por Henrique Gaulicio, Capitã Enge
nheiro. Copiada, conigida e acrescentada no anno ue 1800, por' Jo é

, Pedro Cesar de Menezes, debaixo das vistas e por ordem do actual
provedor o lllm. Sr. Carlos Ces::rr Burlamaqui.

r

Copiada no Archivo Militar pelo Capitão da 2a classe do Ex:er
cito aggregado ao corpo do Engenheiros José Pedro de Gusmão
Vasconcellos lVlariz, em 6 de Agosto de 1855.

Manuscripto. - Sem escah declarada.
Exp.: Directoria das obras militares.

192. Carta topographica da Freguezia de Marvão, Provinci;1 do
Piauhy. Archivo Militar 9 de Setembl'o de 1871. Copiada pelo major
graduado João Jepomucemo de Medeiros Mallet. Escala em leguas de
18 ao grilo: I=Om.0175.

Manuscripto.
Traz a seguinte declaração: «O destricto de Mltrvão tcm

41\:; legoas, e o de Corathins 268 legoas, toda a Freguezia 087
legoas quadeadas, o 37'1 ditrercntes moradas. Levantada por
lmperiaes ordens e do Exccllentissimo Pre idente desla Pl'O
vincia João José Guimarães e Silva, !la anno cio 1831, por Pedro
Cromenberger, Tenente do Impel'htl Corpo do Engenheiros.»

Exp.: Directoria das obras milital·cs.

193. Provincia do Piauhy, segundo o projecto da nova divi
são elo Imperio, pelo deputado Cruz Machado. Mandada lithographar
pelo Illm. Exm. Sr. Conselheiro João Alfredo Correa de Oliveira, Minis
tro do Imperio, e desenhada por José Ribeiro ela Fonsvca Silvares. 1873
A. P. de Siqueira. 1875, lithograpltia do Archivo !\1ilitar.

Exp.: Bado Homcm ue i\Iello. '

CEARÁ

194. Planta da comarca do Ciarn. Grande, e sequito pelo
sertão até a cidade da. Ba.bia. de Todos os Sa11t03. Esca.b cm
leguas 5 = 0.mOI5.

Sem data nem autor declarados.
Map uscripto .

EXp.: Directoria das ouras militares.
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195. Carta demonstrJ.tiva da capitania do Ceara.. PUl\t servir
a sua Historia Geral. Pelo Sargento-Mór e naturalista J~ão da Silva
Feijó. 1809.

Manuscripto.
Exp.: Dil'ect ria <las abril Il,ililal'es,

19 . Carta. da capitania do Ceará, e costa correspondente.
Levantada por ordem do governador i\lanoel Ignacio de Sampaio, pelo
seu ajuuante de ordens Antonio Jos da Silva Paulet em 1813.

- Esta carta do I ittoml da ca,pitania foi levantada por processos
geodesicos, sendo pori'so a mai exacta, que temos.

E' copilda no Al'chivo Militar em 1817.
Exp.: F:eCl"olrU'in. do Esll'angeiros.

197. Carta da capitania do Ceat'a. Levantada por ordem do
governador 1\lanoel Ignacio de Sampaio, por seu ajudante A. J. da
Silva PauleL 1819.

- Esta cal'ta comprellende toda a capitl1nia, o e a mais exacta,
que ha desta proviucia Hl1 duas, uma de 1813 (numero antece
dente) e outra do 1818.

Exp.: ecrolaria ti Estrangoir s.

198. Geo:;-raphische Karte der Provins von Ceará. Carte
geogmplüqu do Coara, provinco de l'Empire du Brésil, redigee
d'apres uno c..'\rto ml1nu crito levee en 1817, par ordre du gouverneur
M'moel Joaquim de Sampaio, par Antonio Jo e ch Silva Paulet, et
d'apre les ob ervati.on et les cartes ml1ri times du Bl1ron Rou sin,
par MI'. Jos. Schwarzmann, et MI'. 1e Chov &l\Iartins. 183I.

Sem data nem esc, la. Copia em pl1rte, tIa antecedente.
Exp.: A"chiv Puhlico do Imperio,

199. Carta topographica e al1mini trativa da provincia do Ceara.
Erigida sobre os documentos mais modernos, pelo Visconde J. de
Villiers de l'!le Adl1ID, gr.1vada na 1ithographia Imperial de V. Laree.
Publicada no Rio de Janeiro por Ga.l'lliel' Irmão. Rio de Janei)'o,
1849. Escalas em leguas ele 20 ao grào, 1=01ll.0025.

Trazendo largas noticias estatisticas sobre a provi.ncia.
Exp,: Repartir'Lo fTydrJgrapbica.

200. Carta chorogr<lphica ela Provincia do Ceara com a divi
são Ecclesiastica, e indicação da ci vil e j uuicil1ri:l até hoje. Organisada
pelo Dr. J. Thebergo, 1861.

Manuscripto.
E"p.: Bibliotbeca Imperial.



54 GEOGRAPHIA PHYSICA

201. Mappa geographico da Provincia do Ceara oJTerecida ( sic)

aS. M. o Si'. D. Pedro II por intermedio do Exm. Sr. Conselheiro
Vicente Pires da Motta, actual Presidente desta Provincia, por
José Pacheco de Lima, piloto hyurographico approvado pela Aca-

r demia de Lisboa, cujo trabalho propoz-se a fazer a sua custaja a
tempos, vindo a concluir em 1853, tirando praticamente em "rumo ma
gnetico, igualmente por ter visto as grandes alterações qne tem
no Mappa. do Brazil e antros que tem aparecido que até feixa. a. Serra
Grande com a do Pereira e Apo'li b'1Vendo uma, grande di ta.ncía ; e
tambem para tirar os meus p trícios de alguns engano na geographia.
Cidade da Fortaleza 28 d Julho de 185·1. Archivo Milit~lr 17 de Se
tembro de 1869.

Copiado pelo major Umbelino Alberto de Campo Limpo.
Manuscripto. Sem declaração da escala.

Exp.: Directol'ia das obras milital'es.

RIO GRANDE DO NORTE

202. Planta elas barras de Estevão Ribeiro, hoje da S~nta Cruz,
Nova de Camoropim, Rio do mesmo nome e lagoa Papari. Levantadn.
pelo capitão tenente Felippe José Ferreira. 1847. Escala ~

Manuscripto original.
Exp. : Repal'tição uY0l'ogl'aphica.

203. Provincia do Rio Grande do Norte ou PotyguD,rània 01'

ganisada por Claudio Lomellino ele Carvalho, sob a inspecção de José
Leão Ferreira Souto- 1888. Escala: 1:500.000.

Carta manuscripta e original contendo o rio do Açú ou Pi
ranhas com todos os seus affiuentes entre os quaes o Salgado com
os seus affiuentes e o ParaJtu desde suas origens. Traz a estrada de
ferro do Natal a Nova Cruz com o ramal para o Ceará-mirim A
posição de muitas cidades, villas, freguezias e povoações, serras
e rios ahi figuram peja primeira vez e bem assim os limites verda
deiros com a Parahybn. e Ceara, sendo feita em a maior escala
até hoje empregada para as cartas das provincias elo Brazil.

Elíp. : José Le[\o Ferreira Souto.

PARAHYBA

204. Mappa da comprebensão ela capitania da. Pal'ahyba. do
Norte. Sem escala declarada e sem autor nem data.

Exp,: Directoria das obra militares.
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205. Oarta ou descripcão da. Cidade da Parahyba, capital da
provincia do mesmo nome, uma da3 e trella do estandarte brazileiro,
que oITerece a') r. ollicial-maíor da Secretaria de Estauo dos Negocias
do Imperio, J01.quim de ,\fello C.l.1'doso - Manuscripto.

Exp. : Bibliotheca Illlpel"ial.
•

206. Oarta corographica tia provincia ua Parahyba do Norte,
extrahida da carta corogl'apllica do Imperio do Brazil organisada pelo
Sr. engenheir'o Conrado Jacob ue Niemeyer, e augmentada em 1850,
pelo lo tenente engenheít'o Francisco Peroim da Si!va. Escala em
leguas I=O,m006.

Manuscripto.
Exp.: Directoria das ob"as militares.

PERNAMBUCO

207. Plano de Pernambuco, feito tIe ordem do Sr. Donald
Campbell. Por Paulo Dias de Almeida, Sargento de Mar e Guerra.

- E' original.
Exp.: Secretaria de ESL1·nngeiros.

208. Plano da viUa de Santo Antonio do Recife de Pernam
buco.

- E' original sem data nem autor, mas bom.
Exp.: ,eeretaria de Estrangeiros.

209. Provincia de Pernambuco. Plantas da cidade do Recife,
Olinda e seus arrabaldes, copiado por Ildefonso Nidio de Souza Lobo.
Escala I :I . IDO braç:lS •

Exp.: Bibliotheca Imperial.

2ID. Oarta Geographica da Capitania de Pernambuco compre
hendida entre a Costa Maritima do Brazil, que íaz o seu lado Oriental;
o rio de S. Francisco que a divide pelo extremo meridional com a capi
tania da Babia, desde a sua Foz até a confluencia do Carunhanha, se
gundo a digressão curva que lhe demarca Robert Vangundy; os li
mites conhecidos das capitanias de Minas Geraes e de Goyaz, que a
terminam pelo lado occidental; e as comarcas de ?iauhy, Ceara. e Pa
rahyba pelo septeutrião; sendo estas ultimas divisões determinadas
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conforme as noticias combinadas dos moradores, e viajantes praticos
dos logares ~ue abrange a sua vasta ex.tensão. Por José Fernandes
Portugal. Anno de 1807.

r Original ~

Exp.: Directoria das obras militares.

211. Mappa das maltas de Jacuipe e Agua Preta organisado
conforme as observações dadas e informações colhidas durante a ex
ploração e reconhecimento, que sobre clIas fez, por ordem do Exm. Sr.
Ministro da Guerra, o capitão do COl'pO de Engenheiros Cht'istiano Pe
reira de Azeredo Coutinho, coadj uVl.do pelo lo tenente de Artilharia
João da Gama Lobo Bentes. Copiado pelo Capitão do corpo de la Classe'
do Estado Maior Antonio Pedro Lecor, e reduzido pelo mesmo á quart'\
parte da escala do original. Al'chivo Militar em Agosto de 1853.
Escala?

Manuscripto.
Exp.: Directoria das obras militares.

212. Planta da cidade do Recife e seus arrabaldes. Escala de
Om,OOOI por metro Co~o).
Tmp. Mourocq, Paris.

Traz a seO'uinte legenda: A presente carta foi organizada pela
Repartição 8as Obras Publicas para substituir a planta lithogrc\
phada em 1855 (cuja edição esta esgotada) até que estejam prom
ptas as plantas que forão mandadas levantar pelo Ex. Sr. Des
embargador Henrique Pereira de Lucena, Presidente da pl'ovincia,
de conformidade com o Art. 36 do. Lei Provincial n. 1141. Para
confecção da presente Planta approximada forão a.proveitada
as plantas existentes no archivo desta Repartição, Rer,a.rlição
das Obras Publicas, cm Março de 1875. 2 (olhas.

Exp.: Escola Pol.l'technica.

213. l\J:appa demon trativo das distancias entre os terrenos das
difi'erentes comarC1S da provincia de Pernambuco. OrgaJnisado pelo
engenheit'o Pedro B. Dchoa Cavalcanti. 1869. Pernambllco.

Exp.: Esc la PolyLecbuica.

21'1. Carta chorographica. da provincia de Pernambuco compre
bendendo a planta da capital e o plano da ilba de Ferna.ndo de Noronha
Organisada no Archi vo l\Iililar pelo capitão bacharel Capi tolino P. S.
da Cunba ii. vista de documentos officiaes, existentes na repartição.
sendo chefe d<~ secção de desenho o tenente-coronel do Estado Maior de
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ln classe :'IIanoel F. C, de Oliveira Soares em 1868: Archivo :\Iilitar 31
de Outubro de 1876. Copiad.\ pelo In.charel capitão de Estaclp Maior de
la classe Antonio Americo Pereira tia Silva. Escala em leguas 5=01U,Oll.

Manuscripto .
xp.: Direcb,'io. da - Obl"~S lllilito.:es,

215, ~.rappa approximativo do l\[unicipio do ReciCo e parte dos
municipios contignos, organisaclo a pedido do desemlJargador Jeronimo
MarLiuiano Figueil'a de 1I1e110. Pelo engenheiro civil Henrique llg"usto
Mallet em 1 51, Arcllivo Militar em 12 de ~etembro tle 187ti, Copiado
por Antonio Americo Pereim da 'ilva, capitão do Estado l\Ia.ior de la
classe, Escala em leguas de 2-100 braç.ls: 1 legua = OIU, 050.

1IIan uscri pLo.
Exp,: DirecLol'ia das obro.' lIIilito.res,

216. Esboço da carta corogr.lphica da provincia de Pernambuco
organi ado pela Repartição das Obras Publicas Pl'ovinciaes, sob a admi
ni,tração do Exm. Sr. presiden te dn. provincia Dr. Franklin Americo
de Menezes Daria. 188 , Lithographia a vapor de F. H. Caris, Per
nambuco.

Exp.: Directoria dn~ ob,':!" III iiiLo.res,

ALAGOAS

217. Carta topogrnphiC<.'l. da capitania das Alagoa, que, n,
pedido do lllm, Sr. coronel Francisco ManoellvIarLins RaIllos, com
mandnnto dos di tricLos das Villas do Penedo e do Poxim, tra ladou
José da Silva Pinto, na ViUa de I:\ceió, anno de MDCCCX.X. Escrito
por Antonio Procopio Gaivão. José da. Silva Pinto.

Coloritla. Manuscripta.
Exp.: ln LiLuto nisto"ico e Googmphico Bmzileil'o.

218. Plant:1. da Villa de Maceió Na capitania das Alago1s, Que
de ordem do Illm. tenente-coronel Sei astião FranC"isco de Melto e
Povoas, Govornador da mesma Capitania, levantou José da Silva Pinto
no anno de 1820. A qu \J Villa, em virtude da 1'e al11ção ela As'embléa
Legislativa Provincial ele 9 de Dezembro de 1839, sob n. 11, foi erecta
em cidade e capital da. provincia, etc. 1841.
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Occorre na mesma a seguinte:
- flanta da povoação de Jaraguá, 400 paa os distantes da

cidade de Maceió. Que a pedido do coronel Fl'uocisco Manoel
Mllrtins E amos, actual secl'et'1l'iú do Governo da, provincia das
Alagot\s, desenhou Carlos de J\1omay, Engenheiro das Obras
Publica da mesma provincia, em Março de 1841.

Manuscripta.
Exp,: Instituto Historico e Geogrllphico Brazileiro,

219. 0l:)usculo da ele cripção geographica da provincia das
Alagoas, por um brasileit'o. Rio de Janeiro - 1844.

Exp,: Secretario. de Estr:tngeiros.

220. Plant.a da cidade do Aracajú, em Fevereiro do 1856-57,
(sic.) feita pelo Capitão de Engenheiros F. Pereira da Silva.

Fxp.: Bibliotheca ImperiaL

SERGIPE

221. Copia da planta do Rio Real levantada sob a direcção do
Bacharel José Joaquim de Pinho JUDior, encarregado da medição o dis
criminação das torras da Chapada. Escala em metros: 100=Üm,01.

Manuscripto. Sem menção ele data.
Exp.: Pimenta Bueno.

222. Província de SElrgipe. Planta - com a divisão das ca
maras. Trazendo uma planta do Delta do rio S. Francisco.

Sem declaração de elata, nem o nome de autor.
Exp.: Bibliothecn. Imperial.

223. COInarca de Sergipe d'EI-Rei pertencente á C<'tpitania da
Bahia: sua divisão é do rio Re:ll até o rio de S. Francisco. Anflstacio de
Sant'Anna a fez em 1807. Copiada pelo l° tenente graiuado Christiano
Pereira de Azeredo Coutinho. Archivo Militar. 1842. Escala em legnas
de 18 ao grào : l=Üm ,014.

Manuscripto.
Exp.: Directoria das obl"as milital"es.

224. Cart.a corographica para a divisão dascom'lr<:as, termos e
municípios da província de Sergipe d'EI-Rei. Organisada pelas infor
mações, exames de varias cartas as mais exactas que existem até
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hoje. Por ordem do 111m. e Exm . r. brigadeiro José de Sã. Bethencourt
e Camara, presidente da mesma pro\'incia, pelo tenente-coronel do
imperial corpo de engenheiros, João Bloem no anno de 18 'i., Rio de
Janeiro, Lith. do AI'chiyo Mtlilar J. A. P.

Exp.: InstiLuto Pol)'tecbnico. ~

225. P c"l.nta do terreno desde o ombarque no sitio Montevidéo
até a descida do Morro da Mo su('a, projecto da e trada nova para a
villa de L:lrcwgeit'as, com o perfil e nivelamento por estim1.tiva da.
me ma estrada pelo tenente-cor nel do imperial corpo de engenheiros
João Bloem. 1,46. Escala em braças: 10=om.002.

Manuscripto - Original (1)
Exp.: Pi!nenLa Bueno.

226. Reconheciznento feito na provincifl. de Sergipe pelos
engenheiros Francisco Antonio Pimenta Bueno, chefe da commissão, e
Licinio Chaves Barcellos, ajudante no estuclo dos traçados para as es
tradas de ferro de Maroim a Propriá e de Arnca,jú a Simão Dias e dos
respectivos ramaes. De Maio a Julho de 1881. De enbada por José
Ribeiro da Fonseca Silvare, em II de Nov..mbro de 1881. Manu
scripto.

Escala 1: 100.000.
Exp.: PimenLn Bueno.

227. Oarta corographica comprehenclendo o terreno entre o rio
de S. Francisco e a estrada geral da Villa. Nova para Missão e Rio
de Japarn.tuba até a Barra; e desta Barra, costa al)aixo, :1té o Rio .:Ie
S. Francisco; para a reforma da carta corographic1. da Provincia de
Sergipe pelo tenente-coronel do Imperial Corpo de Engenheiros Jofio
BJoem. 186..1. Sem declaração da escala.

Manuscripto.
Exp.: Dilectoria da obras miliL"res.

BAHIA

228. Oarta topographica e admini;:trativa da Provincia .da
Bahia. Erigida sobre documentos mais moderno pelo Viscondade Villiers
da Pila Adam, gravada na Lithographia Imperial de VI'; Lal'ée. Publi
cada no Rio de Janeiro por Firmin Dielot Irmãos, Belin, le PrialJl'
S. Morizot-Rio de Janeiro 1848.

Escala em leguas da 20 ao grilo: l=om,0025.
Exp.: DireeLorill. clll.s obras militlU·es.
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229. l\.lallpa topoo-raphico da cidade de . Salvador e seus
suburbios p~r Carlos Augusto ,Veyll, em 1851. Escala de 1: 10.000.

A. J. C. Machado, cap.
Exp.: Biuliotheca Imperial.

230. COJllU1issão de explorllção. Interesses l1l1':teriaes das
cOlnarc,\s do Sul. Planta dos Rios CachoeiL'ól, Sant'Anna, Fundão,
Almllda, ltaype e Lagoa, levantada pelo lo tenente do 001'110 de enge
nheiros Marcelino Rodrigues da Costlt. 1852. Escala: uma pollegada =

800 braças. Paulo Ferreü'a de Bithencourt e Sã. desenhou.

Original ~

Exp.: Directoria das ouras militares.

231. Á Sua Mage"rtade Imperial. Topographia da co
marca de Camamu e seu centro. Setembro 10 de 1856, por José
Fran cisco Thomaz do Nascimento. Com indicação dos lagares das minas.

Manuscripto.
Exp.: Bibliothcca Imperial.

ESPIRITa SANTO

232. Capitania do Espirito Santo, pertencente ã. capitania da
Bahia pelo governo Militar. Escala 1 legua (18 ao gr:io) pllra
O,mo 145. \.nastacio de Sant'Anna, cm 1807. a f. Copiada pelo ca
pitão do corpo de estado maior de 1~ classe, M. F. C. de Oliveira
Soares. Em Outubro de 1853 no Archivo Militar da Côrte.

Manuscripto.
Exp: Oh'ectoria das ob"as militares.

233. Planta topogeaphica. e administrativa da Provincia. do
EspÍl'ito Sa,nto erigida sobre os documentos mais modernos pelo V. de
J. de Villiers de 1'1le Adam. Gea.vada na lithographia. Imperial do V.
Laréc. Publicada no Rio de Janeiro por Garnier Irmão, R.io de Janeiro
1850.

Escala ~

Com uma Planta da Bahia tio Espirito Santo, segundo uma
de autor anonymo, no qual se lê esta nota: Falta a escala no
l\1anuscripto.

Exp. : AI'chivo Publico do Imperio.
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234. Carta da Provincia do E pirito SanLo organisada segundo
os trabalhos de 1"reycinet, Spix e l\1l1.rtius c Silva Pontes,.I;lITerecida ao
Illm. EXIll. Sr. brigadeiro 1"irmino Herculano de 1\1orne.> Ancora,
Director do Arcl1ivo Militar, por Pellro Torca,lo Xavier de Brito, ca
pitão de enrrenheiros. Em 1854. Rio de Janeiro. Li til. do Arcl1. Mi
litar. J. A. P.

Exp. : Escoll\ Polyl·'chuica.

235. Oarta, chorograpllica dtt Provincia. do Espirita Stulto orga.
nis'\da por orllem do Ex:m. Sr. Dr. An tania Aires de Souza. Caryulho,
Prcsidente da mesma. Provincia, pelo engenheiro E. de Lamartiniére.
Rm Fevel'eiro de 1861. Lith. IlUp. de Ed. Rensburg. Rio do Janeiro.

Exp: Escola Pol)'lechllic:t.

230. lUappa Geral da. provincia do Espirita Santo relati,a às co
lonias e via~ de communicação por O. I ra.uss e publicado por ordem
lIe S. Ex. o r. OonsclI1eiro AnLonio Francisco de Paula e ouza, Mini tro
o ecretario de Estado dos regocios da AgI'icultura, Commercio e Ouras
Publica , 1866 .. Lith. do 1m perittl Instituto Artistico, Largo de S.
Francisco ele Paula. n. IG. LitI1. Deseuho por O. Schwo tka. e letras
por O. Kaegel.

Exp. : Bibliolheca 1mp ,·ial.

237. Província do Espirita Sa.nlo. Projecto da nova divi "lo do
lmperio pelo deputado Oruz Machado e mandado litbographar pelo
Illm. Exm. Sr. c n elheiro João Alfredo Oorreia. de Oliveira, Mini tro
do Imperio, desonhado por José Ribeiro da 1"onsectt Silvares. 1873.
Lith. do Archivo MiIiütr, Thron e Rolszt, gr. 1874.

Exp. : BUI':io Homem de ~Iello.

RIO DE JANEIRO

238. Oarta corograpl1icu da Provincia do Rio de Janeiro egundo
os reconhecimentos feitos pelos coronelOonrado Jacob de Niemeyer,
o major Henrique Luiz de Niemeyer, Bellegarde, JuliO Frederico Ra
clel' e Oarlos Riviere, directores e chefes das secções da directoria
das obras publicas. Oontendo os trabalhos hydrographicoS e topogra
phicos do almirante Roussin, do marechal Miranda e Brito, do briga
deiro Xavier de Brito, elo tenente-general Couto Reis, elos marechaes
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Soares de André::L, e Cordeiro. Coordenada o dosenhada pelo onge
nheiro Pedro Taulob, encarrega lo do Archivo da Diro(:tOl'h. Sondo
presidonte da mesma o IJrigadeiro João P,wlo 1105 Santos Barreto.
Escala 1: 400 .000 .

Exp. : Directoria uas obras militares.

239. Plan.ta da povoaçã do Desengano levantada pelo enge
nheiro civil Guilherme ue letzinn-er. Lith. lmperird de Ed. RenslJurg,
Rio de Janeiro. 20 braças=Om,OIO.

Exp. : Bibliothecn Imperial.

240. Carta chol'ogr,tp!.Jica de Macu.hé, Su.ntlt Maria MagdJ.len:1,
Campos.

Manuscripta. Sem data.
Exp.: Escola Polytechnica.

241. Plan.o da cidade de SiLo SelJa tião do RÍ!) elo Janoiro, e a
pltpte princi paI do seu porto, levantado em 1791 .

- 'em declaração de autor e de e cala. E um (ac-simile do
original que està no Archivo MilitaI' de Lisbôa.

Exp.: Secretaria de EsLrangeil'os.

2'12. Carta da capitanüt do Rio de Janeiro til'ada, por ordem do
Illm. e Exm. Sr. Conde da Cunha, pelo capitão engenheiro Salvador
Franco da Motta no anno ele 1767. Original aquarel1a.

Exp.: , ecretaria de Estr:tngciros.

243. Mappa Topographico do Porto do Rio de Janeiro, feito por
Domingos Capassi dlt Companhia do Jesu. no anno de 1730. Copiou e
ofrece ao 111m. e Exm. Sr. D. Manoel de Meneze. Preclarissimo
Conde dos Arcos, do Conselho de Sua Magestade Fidellissima, uepu
tado d'1Jnuta dos tl'JS Est.t 10)', etc., etc., etc., o seu mais l'avorecido,
o Mayor obrigado e yeuerudor Prepetuo Joaquim dos Santtos e Aravjo.
lisboa, 1776. Colorido.

Manuscripto original I

Exp.: Instituto Tlistol'ico e Geogl'npllico Brnzileiro.

244. Mappa topograp!.Jico do districto dos Campo Goiatacazes
em que se comprehenrlem, e a' ignalam torl as suas froguezias e
estabelecimento dispostos deb'lixt} da ordem do il1ustrissimo e oxcel
lentissimo senhor Luiz do Vasconcellos e Souza, do Conselho de Sua.
Magestade, Vice-Rey e Capitão General ue Mal' e TernL do Estado do

j No 11m deste catalogo transcreve-se o Al,ará d'EI-Rei authorizando os
Jesuítas a. fa.sarem este trabalho - E' documento importante para n historia.
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Brazil. Leyantado geom tricamente sohre o mesmo terreno, e dese
nhado por Mn.noel i\f,\rtin" rIo Couto l{.ey- capi tão ue infantaria do
primeü'o regimento dest:. pr<tçt., J{'io de Jl1.Ueit'o em Outullro ue 1785.
ESCl.la em leg-ua de tres mil 1.,1' Iça.' : I :Om,040, Copiatlo em o Real
Jardim Botanico, POl' José Joaquim Freire, segundo-tenente da Armada '
Real, no AmJO de 179 ...

I!::<p. : Directoria das obras miltt~re.

245. Plano da Capitanin. do Rio de Janeiro, capital do E tado
do Brazil, lev:wtado no anno de 1784, e copiado por José Fernandes
Portugn.l, em Pernambaco. Anno do 1803. l!:scn.la de legoas marinhas
de 18 ao grào: J legua=Om.015.

Manu cripto.
Exp.: Dir~ctoria das obra militl\l·e~.

246. Oarta geographica da provincia do Rio de Janeil'O copiada
no real archivo militar de Li'boa em 1823.

E' copia auth. aquarolln..
Exp.: Secretaria d" Estl·UD"eiros.

247. Plan1;a da Provincia do Rio de Jil,Oeiro 1830. R. Schlicht
Lithografia Mannheim.

(S. A.)
Exp.: Bibliolhecn Imperial.

248. Planta tOl)ographica da Pl'ovincia do Rio de Janeiro levan
tada pelo' officiaes engenheiros Vicente da Costa e Almeida, Pedro
Bellegarde, Julio Fred. Koeler, e pelo tenente da armada nacional
Joaquim R,.ymundo de Lamare. Primeira cn.rta comprehendida a cidade
de Nictheroy, 1833. Lith. do arcllÍvo militar. A. R. de Araujo. Rio
de Janeiro. 1837.

Escala em braças: lO = 0,10002.
Exp.: Directoria. das obras militares.

249 Plan1;a da. Provincia do Rio de Janeiro 1840. Lilh. do Ar
chivo Militar. J. A. P. Escala. em leguas: I = Om.0055m •

Sem declaração (le autor.
Exp.: Su'>. Alteza o Sr. Conde d'Eu.

250. Planta, de uma divisa natural eutre as provincia uo Rio
de Janeiro e . Paulo, apresentacla p r Joaquim Jo é elo Olil'eira, major
do imperial corpo de engenheiros. 1845. Escala: uma polegautl. por uma
legua.

Mauuscripto. Copia.
Exp.: Dr. B,'asilio Mnohndo.
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251. Carta topographica e administrativlt da provincia do I io
de Janeiro, e do municipio neutro, erigiua segundo os melhores mltppas
publicados 1\té agora: appr sentando pela primeir.l vez os novos muni
cipios S. João, Capivari, Bonito, Saqlllrema e Estrella, as fl'eguezias
que foram creadas pela aSS91Ublea legislativa até Setembro de 1846, e o
canal quasi acabado de C_unpos a IacaM. Publicação corrigida e consi
deravelmente augmentnda ?elo V. J. de Villiers de I' lIe Adam, grlt
vada na litbograpWa imperial de V. Larée, Rio de Janeiro. J. C. Leo
nharJ fecit. Escala: 1 legua = 0,000125.

Exp.: Bibliothec~ Imperial.

252. Carta geographica da parto oriental da provincia do Rio
de Janeiro seus termos ou limites com lt do Espirito Sa.nto, S. Paulo,
Minas Geraes, indicando-se as subdivi"ões dos districtos annexos com
prehendidos nas jUl'isclicções particula,res e economicas das suas villas,
cidades e aldeias. Escala em leguas de 20 ao grâo: Uma legua=OmO14.
Arcllivo militar. Janeiro de 1847. Antonio Marilt Cabral de Mello. Te
nente do estado-maior de ln classe.

Manuscripto ,

Exp.: Directoria das obras milital'cs.

253. Planta cllorograplüca de parte da capitania do Rio de
Janeiro comprehenclida p~las duas picadas que se a.brira,lU para re
cOllhecimento e escolha do terreno em lue se (leve abril' uma Estrada
desta Corte até a vi lia de S. João d'El-Rey na capitania de Minas
Geraes. Levantada por ordem de SUJo Alteza Real pelo major de en
genheiros Francisco José de Souza Soares de Amlrea. Escala em braÇ<los
portuguezas: lOOO:O.ooOll. Copiada por Manuel Francisco Coelho de
Oliveira Soares. Archivo Militar em Setembro de 1851.

Manuscripta.

Exp. ; Uirectol'ia dns obrns militares.

254. Planta topographica da parte da capitania do Rio deJaneiro
desde a !il.Ja do Par,üi Thé, Cabo Feio, e de3te Tbé ao rio MacaM,
pltra 'ervir á memoria sobre ~l defonsa, da capi tania. E:;cala cm legoas
portuguezas de 18 ao gráo: 1:000 ,022. Arcl.livo Milita,r 7 de Junho
de 1852.

Manuscripta.
~l<p. ; Directoria dns obras milital·es.
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255. Planta de Angra dos Reis, levantadi\ pelo primeiro te
nente da armada IIenrique Antonio Baptista. 18513. (Rio ..le Janeiro)
Litb. do Archivo ?l1ilitar. LitIJ. por .L M. S. Roiz.

Ex!'. : Repal'tição Uy<1l'ogl'a"hica.

256. ReconheciD1ento militar desde MllllgaratiIJa até a
cidade do Rio de JaneÍl'o. Pelo I1lm. e Exm. Sr. tenente general
Stockler, em Agosto de 1819. E cal.\ 1 legua = om.040. Nuno Pinheiro
de Campos 'une copiou em 27 de Outubro de 1859. Archivo
Militar.

rannscripht.
Ex!'. : Dire tOI'i:> das Ob1'4S IldlHnl'e~.

257. Carta. chorogl'uphica da Pr vinci.\ do Rio de Janeiro Man
dada organi aI' por Decreto da Assembléa Provincial de 30 de Outubro
de I 57 e pelo presidente da mesma provincia o Exm. Sr. conselheiro
Antonio Nicohi.o Tolentino, Encarregada aos engenheiro Pedro de
Alca,atara Ballegarde e Conrado Jacob de Niemeyer. I 58 a 1861.

E"cala da. Carta 300~OOO' E cala da Plantas 10.
1
000' Lith. lmp. de Ed.

Rensburg, Rio de Janeiro.

E ta cal·ta é marginada com os seguintes plantas:
- Da cidade de Vassouras j
- da "illa da Parahyba ;
- da Villa da. Barra de S. João;
- da cidaue ue Valença;
- ua cidade de S. Peuro-Can tagallo i
- da cidade de Petropolis i
- da Villa de S. Fidelis i
- do cidade de Paraty ;
- da cidade de H,ezende ;
- da cidade de Cabo Frio ;
- da cidade de :Mac~thé .
- da cidade da Barra Mansa;
- de cidade de Magé ;
- da cidade de Anora dos Reis;
- da cido.de de S. João da Barra ;
- e da Villa de Itagnahy.
- da cidade de Nitheroy.
- da cidade de Campos de Goytaeazes.

Exp. : Barão Homem de MeUo.

258. Carta da Província do Rio de Janeiro mandada tirar pelo
Conde da Cunha cn.pitão general e vice-rei dos Estados de Brazil em o
anno de 1767. Nola - O original destn. pln.nta me emprestou R. F. de
Almeida Ser1':1 e a copiei em Fevereiro de 1779 fielmente pondo nesta
ele mais os montes que não têm lapis por baixo i que eram só ap'on-

Geogl'. pb)' ica 5
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tados do mesmo. (sic.) Nota - E esta. ó copia da dita carta, em 30 de Julho
de 1823. Esqala de legua de 18 ao grâo: 1 legua = 0, ID02. 2· Secção do
Archivo Militar em 10 de Março de 1873. CopiMht pelo tJ1 tjOl' Antonio
Pedro Le-Cór.

Manuscripta.
Exp. : Dil'ec~oria das obras militares.

259. Mappa das distancias itinerarias entre a Côrte, cidades e
villas da província do Rio de Janeíl'o, organisado pela Directoria das
Obras Publicas da mesma Provincia em 1876. Typ. Moreira, Maxi
mino & C.- Rua da Quitanda ns. III e 120 A.

Exp. : Barão_Homem de ~rell o.

MUNICIPIO NEUTRO

260. Nova planta indicadora da cidade do Rio de Janeiro e
suburbios incluindo todas as linhas de ferro-carris, organisada sobre
os ultimos estud05 por Alexandre Speltz, antigo capitão de artilharia
e engenheiro. Eduardo & Henrique Laemmert, Editores-Proprietarios,
66, Rua do Ouvidor. 1877.

Exp. : Barão Homem de Mello.

261. Planta da cidade do Rio de Janeiro e de uma parte dos
suburbios. Editores-proprietarios Laemmert & Comp. Organisado e de
senhado pelo major E. de Maschek.

Escala de 1: 10.000. Gravura de Giéscke & Devrient, Leipzig.
Exp.: Sua Alteza o . r. Conde d'En.

2G2. Plano que comprehende a planta da cidade do Rio de Ja
neiro e os seus suburbios e da cidade da Praia Grande e a do povo de
S. Domingos. Levantado por José Maria Manso, engenheiro-geographo
titulado nas repuhlicas do Rio da Prata. Gravée SUl' pierre pltr F.
Delmare, Paris, Lith. Lemercier.

Data ~

Exp.: Al'chivo Publico do llllperio.

263. Planta da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro. Sem
data nem autor.

Exp.: Bal'ão Homem de Mello.
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264. Planta do Morro do Castello com uma parte da bahia do
Rio de Janeiro. Esca.!a \:1.200. Manuscripto. (8. cl. n"a.)

Exp:. Escola PolytcclUlico.

265. Planta do Passeio Publico, Rio de Janeiro. Escala do 1:500 ..
por Elias ,V'6nces1ào Cabral de_Mello.

Original?
Exp.: Piloentll Bueno.

266. Plano da cidade do Ryo de Janeyro, capital dos Estados de
Brazil com o projecto de ullla Trincheira ou Fortificação Iigeira a parte
da campanha. Levantada por João Francisco Rosclo n6g. OrIginal.
Aquarella.

Exp.: ecr"to.·ia. de E trangciros.

267. Plano da cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do
Brazi\.

A- Projecto para fortificar estll. cidade pela parte de terra com
uma trincheira de Terra o Faxina, desde o Forte de Nossa Senhora. da
Conceição até à Pr. ia de ~anta Luzia.

E' ori"'inal levantado pelo Brigadeiro Funk, vindo de Portugal
pUl'a esse fim com o 'arO'ento mór João Francisco Ro cio em 1760.

Exp.: ~ccretal'ia.de Estrangeiro'.

268. Plano da cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do
Brazil.

A - Pi'ojecto para fortificar esta cidade pela, parte de terra desde
Va1-Longuinho até á Praia de Santa Luzia.

B - Reductos destacados para occupar os Pa.drastos mais proximos
da cidade, sendo o da lettl'a C para embaraçar a passagem dt\. praia.

D - Projecto para introduzir a agua do mar nos fossos, e lhe dar
sahida.

E' original levantado pelo sargento mór João Francisco Roscio
vindo de Portugal para essa fim com o Brigadeiro Funk em 1769.

Exp.: Secretnrin de Estrnugeires.

269. Plant dt' cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro. Le
vantada por ordem de Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso
Senhol'. No anno rle 1808. Feliz e memoravel época da sua chegada à
dita ciclade. N' Impres'ão Régia, 1812. Dirigida por I. C. Rivara e
gravada por P. S. F. Souto. Desenhada na R. A. Militar por r. A.
Reis. Escala em braças: 10 = om,0055.

Exp.: Sua, Alteza, o Sr. Conde d'Eu.
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270 • .A. capital do Bl'uzil. Planta do Rio de Janeiro em 1831.
Lith. de Steinmann & C.a, 199 rua do Ouvidor. E. de la Michellerie.

'Exp.: Bibliothecn [mperinl.

271. Planta da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro e da
, maior parte do seu termo. COIlleçada a levantar em 1826 e interrom

pida desde 1828, pelos officiaes empregados no Archivo' Militar da
Càrte. Copiado no mesmo archivo pelos 2°8 tenentes J. J. de Alcantara
eA. P. deF. M. Antas e outros. 1842.

Exp.: Bibliothecn. Imperial.

272. Planta da mui leal e heroica cidade de S, Sebastião do
l~io de Janeiro, B. L. Ga.ruiel'. Paris, Garniee Freres 1, Rue de Lille.
1852. Escala 1:8.400. Geavado por F. Delamare, R. St. André des
Arts, 45. Paeis. Imp. Trinocq, C. des Miracles g. Desenhado por John
Edgar Ker.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

273. Planta n. 1 - Indicando o estado actual do arsenal de
marinha e do porto do Rio de Janeiro, por Henry Law. 1858. Redu
zido por Lauriano José Martins Penha. G. Kramer gravou.

Planta n. 2 - Mostrando as obras projectadas para a extensão do
arsenal de marinha e para o melhoramento do porto do Rio de Ja
neiro, por Henry Law. 1858. Lith. de Brito & Bl'aga. Reduzida por
L. J. M. Penha.

Planta n. 3 - Mosteundo as obras que immediahmente devem see
construidas para a extensão do arsenal de marinha e para o melhora
mento do porto do Rio de Janeiro. Por Henry Law. I 58. Reduzido
por L. J. M. Penha. Lith. de Paulo Ludwig.

Exp.: Barão fTomem de ~Iello.

274. Guia e plano da cidade do Rio de Janeiro, publicado por A.
M. Mc Kinney, Roberto Luder (::iurdos-mudos). 1858. Lith. Ludwig.

Exp.: Bibliothecn ImperinJ.

275. Planta da, cidado elo Rio de J.meiro, organisada no Al'
chivo Militar pelos oliciaos do exercito coronel do engenheil'os F.
Carneiro de Campos, teno;]t coronel de ollgonl18iros Dr. A. J. ele
Araujo, capitão de la c1a..se do estado maior M. F. C. do OJiveím
Soares, e o lo tenente de engenheiros A. L. de Abreu. 1858. Rio ele
Janeiro, Li.tb. dó Archv. Militar. Geuvada por V. Larée e Alvaro M. S.
Raiz. Escala, 1: 10.000.

- T?'a:: a nomenclatura dcl.S nlCts e dos edi(icios publicos sob o
titulo: - Estatística da cidade.

Exp.: E cola Polytechuica.
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276. Planta de uma ponte estendendo-se do Arsenil'! de Guerra
á ilha de Villegaignon com caes, ruas, armazens :mnexos, calculado
para receber os des:ltenos do Morro do Castello e formando uma
bacia perfeitamente abrigada das eventualidades do tempo. C. E. •
Thomas C<1chralle , R.. 1\1. Marchand. Rio de Janeiro 4 de Agosto
de 1859.

Manu~crjpto ,
Exp.: Bibliothecll Imperial.

277. Inspecção Geral das Obras Publicas. Fasenda de Santa
Cruz. E cala de 1:10.000. 1868.

Manuscripto.
Exp.: E~colll Polylcchnica.

27 , Planta da cidade do Rio de Janeiro e suburbios, organi
sada pelo engenheiro major bacharel Antonio Jo é Fau to Garriga e
Caetano Augusto Rodrigue , 1875. Lithographia do Imperial Instituto
Artistico. Publicado pelo Imperial Instituto Artistico, Rua Primeiro
de Março 17, Rio de Janeiro.

Exp,: Bibliothecn. Imperial.

279. Planta da cidade de 8, 8ebastião do Rio de Janeiro levan
tada pelo engenheiro Luiz 8cbreiner com coadjuvação dos 81'S. enge
nheu'os Dr. Gustavo Dodl e Erederico V, OcleeI. Rio de Janeiro e Berlin
1879. Etablissement lithographique de Guill-Greve, Berlin, Litho
grapho de Sua Magestade o Imperador Dom Pedro TI. Esc<'\la 1:10.000.
Com uma 'Vista da cidade.

Exp,: BibliotbcCll Imp rial.

280. Planta da cidade do Rio de Janeiro e suburbios. Organi
sada por ordem do Illm. Sr. Inspector Geral das Obras Publicas da
Côrte Dr. Raimundo Teixeira Belrord Roxo - Representa a rede dos en
canamentos de agua e o modo da distribuição. 1888. E cala: 1:5000.

Orignal manuscripto, Desenhado e organi ado por E. Maschek.

- E' um esplendido trabalho este, que muito honra a repar
tição onde foi feito e que por elle está ilignamente representada
na exposição.

Encontra-se com grande exactidão e nitidez nelle tra<;acla além
da planta propriamente da cidade, n, rede completa dos encana
mentos d"lgua, como o titulo declara, com a indicação dos
pontos em que existem os registras de incendio, de derivações, de
parada. etc.
Digno de consulta.

Exp.: Inspec~ol'ia:Gernl<lns Obrns Publicas dn Côrte.
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S. PAULO

281. Plano Topographico desde a. cida.de de São Paulo a.té ao Cu-
batão da villa. de Santos. •

Este plano não tem data nem o nome de quem o elaborou,
porém mostra ter sido feito magistralmen te.

Exp.: Secretaria de Estrangeiros.

282. Carta da cidade de São Paulo otl'erecida a Sua ~Iagestade

o Imperador pelo Presidente da. Província Manoel da Fonseca Lima e
Silva. Feito pelo Engenheiro Civil, C. A. Bresser.

Ma.nuscri pto.
Exp.: Bibliothcca Imperiai.

283. Esboço das terras devolutas existentes entre os mUl1lC!
pios do. Conceição de Itauhacu, Iguape, Piedade e Una. e a Ca.pella. de
S. Lourenço e a situação para com as loc.llidades que lhe ficam circum
jacentes. Escala em leguas : 1= OUl,OI7.

Manuscripto. (s. el. n. a. )
Ex!'.: DI'. Brazilio :ilIachado.

284. P art of the Brasilian Province St. Pauis, with the line of the
proposed railw<1.Y. (s. cl. s. a. s. e.)

Manuscripto.
Ex!'.: DI'. Bl'azuio ~[achado.

285. Anno de 1766. Carta chorographica da capitania de São
Paulo, em que se mostr.1 a verdadeira situação dos logares por onde
se fizeram as sete principaes di visões do seu governo com a de Minas
Geraes. Estas divi ões são:

A 1/\ pelo Rio Grande.
A 2/\ pelo Morro do Cac]mlUbi.l.
A 3/\ pelo alto da Serra da. Mantiqneira..
A 4" outra vez pelo Cachamtil.
A 5" pelo Rio Vereie.
A 6" pelo Sapucahy.
A. 7/\ pelo Morro do Lopo e ostrada. de Goya.z. o que mostra a

linha de cór a.marella. Manuscripto. Archivo Militar, 18 de Ma.io de
1869.

Copiado pelo major Umbelino Alberto de C&.mpo Limpo.
Exp.: Diroc~QrlaQas obras lllili~!lI·es.
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286. Oarta cborographica elos dous certõnes de Tibagye Ivay,
novamente descobertos pelas ordens e instruções ele D. L~iz Antonio
de Souza, governador e capitão general da capitania de S. Paulo.
anno de 1770. E cala?

Original?
Exp.: DirecLoria das obras militares,

287. Mappa corographico da capitania de S. Paulo que por
ordem do Illm. e Exm. Sr. Bernardo Jo é de Lorl'lna, Governador e
Capitão-Genoral da mesma Capitania, levantou o judante Engenheiro
Antonio Rodrigues Montezinho, conforme suas ob ervações feitas
em 1791 e 1792. Escala em legua de 20 ao grào : 1 = om,020

Com a seguinte nota:

« Toda a costa do Mar incluida a Villa. de Guaratuba, està
colocada pelas ob ervaçõe cio AStronomo ele Sua Mag-estade Fran
ci co de Oliveira Barbosa, e configurada pelo Ajudante Enge
nheiro Antonio Rodrigue l\1ontezinlJo, e a da Ilha Santa Catha
rina pejo A tronomo e Engenheiro da clivisão do Rio Grande
de S. Pedro. O Rio Tieté de de o Porto ArarytaO'uaba até a sua
Barr,t no Pnraná e me mo até a sua confluen'lia com o Rio
Pardo, e este até a Fazendn. ele Camapoam, com todo os mais
rios qne nelte fazem barr., foram ob ervados em 1789, pelo
Astronemo de Sua 1\1 Ige tade. Francisco José de Lorena, como tão
bem a Nova Coimbr. , e a parte do Pn.rngnny proxima a ella, e o
Rio Mb ltetey ou Mondego. A parte do Par:mà desde o encontro
com o rio Pardo até ns ete Qnedas, foi ob, ervado em 1774 pelo
BI'igarleiro Jo~é Custodio de Sa e Faria. O Resto do Paraná
d,ls Sete Quedas para o uI, e o Rio P, raguay dtt ova Coimbra
tão bem para o uI, foram observado pelo Demarcadore de
1752. Os Rios IgUl'ey e Igllarey forão ob ervado , por ordem
da Córte, pelo Tenente Coronel João Ilvares Ferreira, e pelo
Capitão de Gl'anadeiros Canrlido Xavier de Almeida e ouza,
ambo do Regimento de Infantarül da. Praça de Santo, em 1733.
A Divi 'ão de limites eutl'e n. Capitania, e a do Rio de Janeiro,
acha-se conforme com a Sesmarias concedida pelos Gene
raes ele S. Paulo, n.té ao Barranco do Rio pu'ahy. A Divisão entre
a Capitania, e a de Minas Geraes, e Goyaz, é a que ordena o
a sento tomado a este re peito pejo Vice Rey Conde da Cunila em
12 Outubro de 1765, por conta do Secretario de Estado I!'rancisco
Xavier de MendonÇ<.t, com data de 4 de Fevereiro do mesmo
anno; o Rio Pardo tão bem divide a capitania ele Goyaz, desta.
A Divi ão d" capitania, ele 1\1l1t10 Grosso, é 11 propo ta pelo
General Luiz Pinto de Souza, ao de S. Paulo D. Luíz .\ntonio de
Souza, pro, de commnm acordo ser repre:sentaela aS. Mage tade.

O Trat,ido preliminar de 1777 mostra a Divi ão da capitania
do domínios Espanhoes. Todos os documentos que provam as
refferidas Divisões, aeilão-se na Secretaria do Governo.»
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Neste mappa está traçada a carta itineraria das estrada da
capitania naquella época.. Nella. mostram-se:

A L Caminho do Ri de Ja.neiro passando por S. João 1arcos,
cabeceira uo rio Pirahy, Antonio H.odrigues, Bananal, Fazenda
do Capitão Mór fanoel da ilva Reis, Ferreiro, Areias, Ita
piaça.ba, Paiol, Lorena, Guaratinguetú, Pindamonhano-aba, Tau
baté, S. ,Tosé, Jacarehy, Escada, Saba.úna, Mogy âas Cruzes,
S. Miguel, Penha, S. Paulo.

B - Caminho das boiadas. E'uma bifurcação do Canünlio do
Rio de Janei,'o a partir de S. João Marcos, seguindo mais ao
Sul daquelle e indo terminar na villa. de Gua.ratinguetá.

O - Caminho de Paraty a. Gua.ratingueta e a Taubaté pas
sando pela Villa de Cunha.

D - Caminho de Taubaté a Ubatuba e passando pela Vi lIa de
S. Luiz.

E - Carnimho de Jacarehy a. S. Sebastião.
F - Caminho de S. Paulo ao Cubatão.
G- Caminho de Curitiba a Morrete~.

I-I - Caminho elo Apinhy ao Rio lporanga.
I - Caminho de S. Paulo ii. Villa de Ca",tro, passando por

Sorocaba, Itateninga 1 e Cachoeira.
J - C:1.minho de S. Paulo a t\l'aritagualla p:lssandú por Itú.
li - Caminho de S. Paulo a Pouso Alegre, passando pela.

Villa de Mogy-Mirim.
L - Caminho ele Mogy-,Mirim ao Rio Grande, passando por

Casa Branca e Batatae '. Menciona diversas mina de ouro ues
cobertas em 1790 e 179l.

E' original manuscripto.
Exp,: 'ccrctaria de Estrangciros.

288. Itinerario das principaes estradas d~ provincia. de
S. Paulo, com inclicaÇ<'íO dos rumos geraes das ditas estradas, sup
pondo a cidade ser o ponto de p:1rtida. S. Carlos, 1837. PoJygraphia
de Rercules Florence, inventor desta nov.o a.rte. (8. a. s. el. n.
escala).

Manuscripto.
Exp.: Dr. BrazUio Machado.

289. Mappa de parte da província de S. Paulo em contacto
com a. de Minas Geraes, para reconhecer detalltada.mente a divisa
actual entre os municipios dA Jagual'Y, na provincia ele Minas Geraes,
e os de Piudamonhangaba., TauLaté, S. José e Jacu'rehy, na província
de S. Paulo.

Copiado por J. J. Machado de Oliveira em 1845. Esca.la em
leguas: 1=001,021.

ManLlscripto.
Ex! . : DI'. Brfizilio !lInchado,

i. Itapetcninga ~
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290. Carta topogru.phica tia provincia de 8. Paulo gravada na
lithographia imperial de V. Laree. Rio de Janeiro. 18-17.•J. H. Leo
nhard gravou. Com as divi õe5 aLlministrati,as da provincia.

Publicada no Rio tIe Janeiro por Firmino Didot Irmãos, Belin
"le Prieur & Morisol. Rua da Quitanda 11. 97.

Ex p.: Bibliothec't lm peria!.

291. Plan'ta ilineraria de 8. Paulo. 185 .. Escala em legua
1= om,0175. Autor?

Manuscripto.
Exp.: Dr. B"azilio Machado.

292. Planta lh1 villa de Araraquara. Escala 1:4000.

lanuscl'ipto sem data e sem declaração de autor.
Exp.: Pimenta Bucno.

9\)3. O ll1unicipio do Cananen. (8. Paulo). 1850.

Jose Joaquim Mn.chado de Oliveira.-Ine líto.
Exp.: DI'. Bl'nzilio Machado,

294. BeconheciJnento do terreno que decorre da colonia
militar do Avanhandava ao Estabelecimento Naval de Itapuea, que
por ordem da presidencia da provincia de 8. Paulo foi feito pelo 2°
Tenente da Armada, Ajudante do Director do me mo estabelecimento,
Camillo de LelUs e Silva. 1860.

Copiado por J. J. Machado de Oliveira em 1861.
Escala om leguas (3,000 braças) : l=om,0275.

Manuscripto.
Exp.: Dr. Bl'azilio Machado.

295. Carta da provincia de 8. Paulo levantada sobre estudos
recentes e dado authenticos pelo Engenheieo Robert A. Haberstram.
1870. E cala em kilometros: l=om,OOI.

Copia manuscriptn..
Exp.: Pimenta Blleno.

296. Esboço da carta da provincia de 8. Paulo organizado
pela commissão da carta geral do Impe1;io. Rio de Janeiro. 1870.
E cala 1:742.044.

Copia_manuscripta.
Exp.; Pimenta Buano.

297. Carta chorographica da capitania de 8. Paulo.
em leguas portuguezas: 5=Om,0105. Archivo Militar,
Janeiro de 1870.

Escala
11 de
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Copiada pelo C'lpitão Antonio Vilella de Castro Tavares.
(Sem e. cala declarada nem autor.)
Manpsuripto.

Exp: Directoria das obras militares.

298. Oarta corografi~ da parte da capitania de S. Paulo
que confina com a capitania de Minas Geraes, em que S9 mostram as
diversas divisões que em ditrerentes tempos se tem feito entre estas
duas capi tanias.

Lith. do Archivo Militar. 1874. G. Th. (sem d. nem a.)
Exp.: Barão Homem de :.\[ello.

299. Planta geral da Cidade de Sorocaba encommendada pela
Illma. Camara Municipal. Feita por Francisco Adolpho Zuricher.
1874. Escala 1:2.000.

Copia manuscripta.
Exp.: • ua à.lteza o Sr. Conde d·Eu.

SOO. Karta da provincia de S. Paulo augmentada de dados
estatisticos e outras correcções result:1Dtes ele estndos e melhoramentos
recentes, por Robert Hirnscbrot, engenheiro civil. 1815. Escala
de 1:950.000.

Etab. typogr. "\Vnrster, Raudegger & C., Winterthur.
Exp.: Bibliotheco. Imperial.

SOl. Nova carta augmentada e corrigida da Provincia de São
Paulo levanta la sobre os estudos do Engenheiro R. Haberstram dedi
cada à Mocidade Paulista por Jules Martin, Gravador lithograpbo.
S. Paulo, 1876. ImJ.lerial lith. de Jules Martin.
S. Paulo. Escala em kilometros: 1=0,0005.

Exp.: ua Alteza o Sr. Conde d'Eu.

302. Mappa de Iparte da provincia de S. Paulo, desde a "'illa
de Cananéa até o Forte ela Barra do Sul. Archivo Militar 7 de Março
de 1878. Copiatlo pelo Bacharel Capitão do Estado maior de la Classe
Antonio Americo Pereira da Silva.

Manuscrip to.
Exp.: Dil'ectol'ia das obras militares.

303. Oarta da Provincia de S. Paulo organisada por ordem do
Ulm. e Ex. Sr. Conselheiro Laurindo Abelardo de Brito, Presid~n te
da Provincia e concluida sob a administração do Illm. Exm. Sr. Conse
lheiro Feancisco do Carvalho Soares Brandão. Pelo Engenheiro E.
Stevaux. Publicaúa com autol'i ação do Govemo por Jules Martin
1883. 'Escala 1:950.000. Gravada por A. Robelin,

E;q>.: Bibliotheca Imperial.
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304. Mappa da Provincia de S. Paulo organisaclo no Escriptorio
technico da Companhia. Mogyana sob a direcção do Engenheiro chefe
Joaquim Mig-uel RibeÍL'o Lisboa, 1884. Lithographia Paulo ttobin & C.
Rio de Janeiro. Escala 1: 1.500.000.

Com uma tabella de alturas, em metros, dos pontos impCir
tantes das ditrerentes linha ferreas da província de S. Paulo
e d tS distancia das diver",as estaçãe a capital da mesma
provincia.

Ex.: Sua AlLaza o Sr. Conde d'Eu

305. Reducção correcta do mappa da Provincia de S. P'lulo
organisa,do no es riptorio technico da Companhia, Mogyana sob a direc
ção do Engenlleiro chefe Joaquim Miguel Ribeiro Lisboa. Publicado
1)01' Jorge Seckler & C. 1886. Escala 1:3.000.000.

Bxp.: Sua Alteza o Sr. Gonde d'Eu.

PARANÁ

306. Mappa do Rio Iguasst't - Escala de 1: 100.000.

Cópia manu cripta, sem declaração do autor e sem data.
Exp. : Pimonla nU0110

307. Plano deI Salto Grande dei Paraná y de los espacios eu
cima, y abajo de el, que rejistraron lo" Commiss, Astronom05 y Geo·
grs. cópia moderna, aquarella.

Exp. : Socr tada de Estrangeiros.

308. MapI)a do Sertão de Coritiba desde a Barra de Guaratuba
até á Laguna.

E' original, e pouco vale.
Exp. : Secretaria de Estrangeil·os.

309. :M:appa Geral das terras publicas do Municipio de Coritiba,
Provincia do Paran~t. Lith. S. A. Sisson, Rua da Assembléa 60. Rio
de JaneÍl'o.

Com nma planta ele Coritiba.
Exp. : Dibliolheca Imperial.

310. Mappa da Proviucia do ParaDâ., executado segunclo os re·
sultados elas medições do [vahy, Para.uapanema, Tibngy e 19uas ú, dos
engenheil'os Jo é e Fraucisc Keller e com auxilio dos melhores m ,te
riaes exi tentes, por Fmllcisco Keller - Escala 1;200.000 kllometros,

Exp. ; Bibliolhecl\ Imporlnl.
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311. Planta geogrn.phica do territorio do Guarapuava, onde se
ajuntou as de Corityba e Lages, pn.l'a bem se demonstrar as origens dos
rios Pequiry, Tíbagy, Iguassu e Uruguay, indicando igualmente os 10
gare3 mais apropriados para aldeamento dos indios reduzidos, logo que
se de por finda. a. expedição de Guarapuava. ; e no caso de se erigirem
povoações nas situações que se tem descoberto e que são para isso a
mais adequadas. Indicam-se tam bem os traços por onde se deve abrir
a estrada. que tem de communicar este territorio com a província de
S. Pedro. Feita em 1814 pelo Padre Francisco das Chag'as Lima, CI1

pellão da expedição. Esc.'l.La em leguas de 20 ao gráo 1=Om.006. Ma
nuscripto.

Exp. : Dr. Ba ilio Machado.

312. Esboço do Mappa dos Campos de Palmas e territorios con
tiguoS. Lith. do Arcbivo Militar. TUo Alves de Brito, Lith. em 1843.
Escala em leguas: 1=0,m0035.

Exp. : Directoria. das obras militarcs.

313. Planta de reconhecimento dos campos da villa de Gultra.
puava, levantada pela expedição encarregada de abrir a. estrada. desde
esta villa até a margem esquerda do Rio Paraná em 1849.

Franklin Antonio da Costa Ferreira, Tenente do Estado Maior
de I'" Classe do Exercito. Archivo Militar,om 1850. Esc.1la em
legoas de 3000 braças, 1 =0, ID0265.

Manuscrip to.
Exp.: Directoria das obras militares.

314. Mappa chorographico ua provincia do Paraná. Por João
Henrique Elliott, em:IE55.

Este é desenhado pe10 mesmo SI'. ELUott em grande e3
cala, comprehendendo parte das provincias de S. P<'tuLo, Santa.
Catharina, Rio Grn.ncle e Minas Ge1'ars.

Quanto a provincia do Paraná, e á immediata. parte da. de
Matto Grosso, é sem duvida o mappa que mestra melhor os
a.ccidentes do ter1'itorio.

Exp.: Secretaria de E~trnngeiros.

315. Planta chorographica da fa.zenda de Congonhas, perten
cente ao Exm. Sr. Ruão de Antonina; incluindo tambem parle do"
terrenos do a.ldeamento de S. Jeronymo e das terras nacionaes
circumvizinhas, de3enhada por João Henrique Elliott. 1861. Copiada
pelo bachareL Luiz José da França, capitão do corpo de engenheiros.
No Archivo Militar, em o a,nno de 1862.

Escala '~

Manuscripto.
Exp.: Diretoria das obras militares.
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316. Carta chorogl'apllica da provincia do Parana organisada e
desenhada pelo capitão de 2" Classe do Exercito ageegado ~ corpo de
engenheiros, João Pedro de Gusm5.o e Vasconcellos Muriz. ilrchivo
Militar em 17 de SetemlJro de 1862.

Copiada pelo capitão Raymundo 1\1. de Sopulveda
Escala em legoas portuguezas: 1 = 0,m003.

Man uscri pto .
Exp.: Dire~ol'i:ldas obras Illili~al·es.

Everard.

317. :;\:lappa choeogr,lpllico da proviucia do Pa,ranã, incluindo
tambem parte das provincias ci~cull1vizinha , Republica do Paraguay e
Confederação Argen tina, augmentada com as ultimas explorações,
feitas nos rios Parautt, Amamuahy, E copil e Iguatemy por Lopez e
Elliott, no anuo de 1857. Do-euha.do por João Henrique Elliott e oITe
recido ao EXlll. e Rvm. Se. Frei Timotheo ele CasteI, ovo digno director
do aldeamento de 8. Pedro de Alcal1tara do Jataby. Archivo Militar, 21
de ~ovembro de 1867.

Copiado pelo l\Iajor Umbelino Alberto de Campo Limpo, da lo.
Cla e do E 'tado-Maior do Exercito.

Escala ~
Manuscri pto.

Exp.: Di"etol'in dn_ obras militares.

318. ~.;... P:rovincia do Paraná. Cart:. ehorograpbica
organisada no Arehivo Militar pelú tenente-coronel Antonio P. de F.
Mende Antas, a vista dos trabalhos existentes no mesmo Archivo, e
dos escriptos e memorias que intere ão esta provincia. Desenbada
pelo capitão Luiz Pedro Lecór. Gravada por Alvaro e Larée. (Rio de
Janeil·o. Lith. do Arcllivo Militar. 1867.) lmp. por Martin Maia.
Coloricla. Escala em legoas de 25 ao geao: 1= 0, lU003.

Exp.: Dire~ol'iadas obras llliJi~al'es.

319. Planta dos Ca.mpos de Xerés ou Vacearia, desde o rio Pa
rana até a Vill(~ de 1\1iramla, mostrando por onde deve seguir a pro
jectada esteada da lrovincia do Paraná paea a ele Matto Grosso, com as
fazendas mais notaveis que existiam antes ela inva ão Paraguaya, por
João Henrique Elliott, em 1871.

Cópia aquarella.
Exp.: Seel'et~l'tn de Estrangeiros

320. Mappa topographico da provincia do Paraná, org'anisado
na Inspectoria Geral das Terras e Colonisação, sendo Inspector Geral
o EXlll. Sr. Conselheiro Bernardo Augusto Nascente de AzambUJa, pelo
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Bngenheiro Carlos Riviere, segundo os trabalhos dos Engenheiros José
e Franciscc- Keller, MOllchez, Raymundo de Penna Fortes. A. S. Bloke,
Theodoro Ochs, Antonio e André Rebouças, F. A. Monteiro Tourinho,
Henrique Riviere, L. A. de Azambuja Parigot e M. Aché; começado
no Ministerio do E~m. Sr. Consalheiro J. F. da Costa Pereira e ter
minado sendo o Exro. Sr. Conselheiro Thomaz José Coelho de Almeida
Ministro e Secretario de Estado dos Negarias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publica. 1876. Lithographia Imperial S. A. sis on.
Rio de Janeiro. Grav. por C. Held. Escala 1:600.000.

Acompanha a este excellente mappa uma Noticia sob~'e a pro
vincia do Paraná. (Rio de Janeiro, lmprimerie lmperiale de S. A.
Sisson, 1877). Esta Noticia esta escripta e impressa nas linguas
'Portugueza, italiana e allemã.

Vê~se mais acompanhando a carta uma Tabella das tempera
turas maxima e minima, em Corityba, durante os annos de 1871
e 1872, registradas por William Braund.

E' um bom trabalho, digno de consulta.
Exp.: S. A. o Sr. Conde u'Eu.

321. Rio Tibagy. Explored & Drawn by Thomas a B. Wither
E. E. May - Augu t. 1874. Escala 1:500.000.

Manuscripto original.
Com um relataria dos traballlOs.

Exp.: Pimenta Bueno.

322. Provincia do Parana, copiada do Mappa corographico
feito pelo piloto João Henrique Elliot, em serviço do Barão de Antoniua,
nos annos de 1850 e 1851. Copiada pelo Capitão do Estado-Maior de
I" Classe Franklin Antonio da Costa Ferreira. Copiada no Archivo
Militar pelo Capitão do Estado-~Iaior de I'" Classe Antonio Americo
Pereira da Silva em 3 de Janeiro de 1881. Escala. (1)

Manuscripto.
Exp.: Directoria uas obras milttarcs.

323. Carta geral da Provincia do Parana. Copiada de um mappa
c1lorog-raphlco da antiga Provincia de S. Paulo, desenhada por Daniel
Pedro Muller, Marechal reformado elo Corpo de Engenheiros, segundo
as suas ob ervações e esclarecimentos que lhe foram tran miltidos,
em 1873, e dedicada ao Illm. Sr. Bernardo José Pinto Gavião Peixoto,
então Presidente da mesma Provincia, e augmentilda pelo Capitão do
Estado-Maior de I'" Classe do Exercito Franklin Antonio da Costa Fer
reira, COI):! as cartas hydrographicas de toda a costa do mar da Proviu-
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cia do Paraná, levantada e configurada pelo Coronel do Real Corpo de
Engenheiro João da Costa Ferreira.

Archivo l\Iilitar, 19 de Abril de 1881. Copiada por Antonio Ame
rico Pereira da Silva, Capitão do Estado-Maior de 1" ela se.

E cala ~

Manuscripto.
Exp. : Directo!'ia das obras militares.

324. Mappa da Comarcas de Guarapuava e Palmas, na' Pl'O
vinchl do Piwaná, organisado segundo os trabalhos mais recentes de
divl'rso" Engenheiro I por Frallcisco de P<.lula Plethz - GUal'apuava,
14 de Setembro de 1886.

Exp,: Bibliotheco. Impel·ial.

325. Esboço geog-raphicodaProvinciaclo PaL'aná, por Sebastião
Parana. Rio de Janeiro. Typ. de Pinheiro & Comp. 1889.

Exp.: Visconde de Boaurepaire.

SANTA CATHARINA

326. l\.Iappa de uma parte da ZOIl'1. contestada entre as Provin
cias do PlU'aml e Santa Catllarina, trabalh s executados ob a direcção
do Engenheiro Diogo Rodrigues de Vasconcallos. Escala: 1: 100.000.

Ol'iginal.
Data ~

Exp.: Dr. Brasilio Machado.

327. l\.Iappa da medição e demarcação das vinte e cinco legoas
quadradas das terras concedidas em complemento do d0te da Sereni si
ma Princeza de Joinville a Sra. D. Francisca, comprehendendo os ter
renos adjacentes ao rio de S, Francisco e ilha do mesmo nume. Na pro..
vincia. de Santa Catharilla, por Jerooy01o Francisco Coelho, Tenente
coronel do Imperial corpo de engenheiros e Chefe da commissão de
Engenheiros composta do Capitão Chl'istiano Pereira de Azeredo Cou
tinho e los Tenentes Juvencio Manoel Cabral de Menezes e Manoel
José Machado da Co ta Juuior, e reduzido a menor e cala pelo Capi
tão Luiz Pedro Lecor. (Riode Janei,·o). Lith. do Archivo Militar.
J. A. P.

Exp.: Escola Polytechnica.

328. Mappa cborographico elo terreno entre o porto de S. Fran..
cisco e a freguezia do R.io Negro, na provincia de SantaCatharina. 1871.
Lith. do Archivo Militar. Escala em braças: 500=Om.0035.

Exp.: Director!1\ das obras mi'itares.
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3.29. Caria chorographíca da Província de Santa Catharina,
feita e olferecida ao Instituto Historico e Geographico Brazileiro por
seu socio efiJectívo e membro da commíssão de g·cographi.a José Joa
quim.Machado de 0liveira. 1842. Para acompanhar o ensaio geogra·
phico e historico da me ma Provincia. L. J. Gonçalves gr. Escala em
legoas de 3.000 braças portuguezas: l=om.Oll.

Exp.: Directoria das ouru militares.

330. Mappa da VilladaLag'una, comprehemlendo a Costa desde
o morro de ImbitulJa até a foz do rio Urussanga, com todas as lag'ôas
interiores e os rios de Capivari, Tubarão e ele algun" confluentes. Le
vantado por Jeronymo Francisco Coelho, Major do L C. de Engenheiros
1842. Archivo Militar. 1844. Copiado por José Pereira de Sá.

Manuscripto.

Exp.: Bibliotheca llUpel'ial.

331. Carta topographica e administrativa'da Provincia de Santa
Catharina. Erigida sobre as mais recentes noticias, particularmente
sobre os mappas dos Srs. Van Lede (1842). José Viclorio Soares de
Andréa ( 1842 ) e André ( annales marítimes )(sic )-Avril ( 1847), pelo
Visconde J. de Villiers <.le l'ne Adam. Gravada na Lilhographia Impe
rial de Vve Larée. Publicada no Rio de Janeiro por Firmin Didot Ir
mãos, Belin le Prieur & Morizot. Rua da Quitanda n. 97. Rio de Ja
neiro. 1848.

Na mesma face da Cm·ta encontra-se, sob o titulo - Noções
estatisticas, a divisão administrativa da mesma Provincia de
Santa Catharina.

Exp.: Escola 1 olytcchuica.

332. Carta corog'l'aphica da Provincia de Santa CatharinD.. Con
tendo as divisões territoriaes e judiciarias; as distanchs das calJeças
dos municípios á capital (Ia, Provincia ; a superficie quadrada de cada
um dos municipios, e uma estatistica ela população, por João de Souza,
Mello e A.lvim, lo Tenente do Corpo de Engenheiros. Copiada no Archivo
Militar em 185<1, da cópia do C. C. Ferreira, por M. A. Rangel de
Vasconcellos.

Manuscripto.
Exp.: Directoria das obl'as militares.

333. Mapl~a da Provincia de Santa Catharina. cio Imperio do
Brasil, com as partes adjacentes das Pl'ovincias do Param\ e ele S. Pedro
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do Rio Grande do Sul. Traçado e desenhado por Waldemar So:huUz e
completado com os novos trabalhos feitos pelo mesmo e seu compa
nheiro o Barão o. Byrn durante as excursões que fizeram nos anllOS de
1859 e 1860. Dresde 1863. Instituto Lilhographico de F. A. Brockhaus,
Leipsig. Escala 1:1000.000.

Exp.: Sua Alteza o 1'. Conde d'Eu.

334. Mappa ~horogra.phicoda Provincia de SMlt~ Catbarina.
Pelo MaJor engenheiro Carlos Van Lede, segundo as observações dos
brigadeiros engenheiros José Custodio de Sá e Faria, em 1774, e João
da Gosta Ferreira em 1783 ; as dos extinctos Jesuítas, as do Tenente
Coronel João Alvares Ferreira em 1783, 3,S dos Astronomos Francisco
de Oliveira Bezerra e Francisco José de Lacerda em 1789 e 1793, os da
Expedição Hydrographfca. Franceza commandada pelo Barão de
Roussin em 1819 ; e os feitos ultimamente pelo autor e pelo major
engenheiro José da Victoria Soares de Andréa em 1842.

Escala ~
Archivo 1\Iilitar,28 de Abril de 1868.
Copiado pelo Major Umbelino A. de Campo Limpo.
Milnuscripto.

Exp.: Directoria das oUras núJitnre~.

335. Mappa topographico de parte da província de Santa Ca
tharina, comprehendenclo as comarcas do littoral, colonias. e terras pu
blicas adjacentes ás me mas colonias organisado pela commissão do
Registro Geral e estatistico das terras publicas e servindo soo aPre i
dencia do Exm. Sr. Oonselh~iro Bernardo A. N. de Azambuja, segundo
os trabalhos dos Engenheiros Carlos Riviere, Manoel da. Cunha Sampaio,
Emílio Oderbrecht~, Pedro Luiz Tauloi e Henrique I~uplin. Publicada
por ordem do Exm. Sr. conselheiro F. R. Barros Barreto, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas. 1872. Escala 50~' Lith. lmp. S. A. Sisson. Rio
de Janeiro.

Exp.: Biuliotbeca Imperial.

S. PEDRO DO SUL

336. Mappa de uma parte da Provincia do Rio Grando do Sul
para servir ao projecto de defesa da esquerda de toda a fronteira entre

I Geogr'. physic&' .'. 6
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o Imperio e o Estado Oriental. Por ordem do Exm. Sr. tenente
general Francisco José de Souza Soares d'Andréa, Presidente e com
mandante do exercito.

Escala em legoasportuguezas: 1=0.m04.
Exp.: Directori:l. das obras militares.

337. Mappa da Provincia do Rio Grande do Sul, por L. Lam
beccari. Lith. de Larée, rua do Ouvidor 66, J. H. Leonhard fec.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

338. Carta topographica da Provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, confeccionada segundo os trabalhos offlciaes existentes
no archivo das obras publicas provinciaes, concluida por ordem do
Exm. Sr. Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello, Pre
sidente da Provincia, sob a direCÇ<'io do Bacharel Antonio Eleuterio de
Camargo, Engenheiro da Provincia. Organisada e desenhada pelos
desenhadores Manoel Francisco Falcão da Fr0ta, Romualdo de Abreu
e Silva, João Propicio Rodrigues da Silva. Lith. Imperial de Emilio
Wiedemann. Porto Alegre. Em 4 fulhas.

Acha-se na mesma carta uma planta da cidade de Porto
Alegre, Capital da Província do Rio Grande do Sul.

Exp.: Escola Polytechnica.

339. Plano do continente do Rio Grande, dividido em qnatro
Provincias, a saber: Rio Grande, Viamão, Rio Pardo, Vaccaria ou iII la

da Sarra, por Antonio Ignacio Rodrigues de Cordova em 1780. Ar(lhivo
Militar. Escala am lagoas de 18 ao gráo : 1=0.m0035.

Manuscripto.
Exp.: Directoria. da.s obras militares.

340. Mappa da Provincia de S. Pedro. Reduzido segundo uma
carta manuscripta levantada debaixo da direcção do Illm. e Exm.
Sr. Visconde de S. Leopoldo, por José Pedro Cesar, Coronel de Mi
lícias. Por Th. Duvotellay Geogr. Para acqmpanhar os Annaes da
Provincia de S. Pedro. Gravé par Alexis Orgiazzi, employé au dépôt
général da la Guerre: Rue du Pot-de-Fer, St. Sulpice, 14-Paris.
Ecrít par Arnoul, employé au dépôt général de la Guerre: Rue
St. Severin 2.1839.

Exp.: Bibliotbeca Imperial.

341. Planta da cidade de Porto Alegre, por L. P. Dias. Com a
linha de Trincheiras e Fortificações, que lhe têm servido de defesa
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desde o memoravel dia 15 de Junho de 1836, com as rectificações e me
lhoramentos que se tem feito por motivo de ter sido atacada :Qelos sedi
ciosos em 1836, 1837, e sitiada em 1838, 1839, tempo em que esta planta
é concluida com duas vistas, uma de Leste, outra do Oeste com as
declaraçõea a respeito. Porto Alegre, 2de Dezembro de 1839. J. H.
Leonhard fec. Li th. de V. Larée.

Exp.: BiblioLhecn Imperial.

342. Mappa da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul
e terrenos adjacentes das Provincias limitrophes. Escala em legoas
1=0.m003. Lith. do Archivo Militar. A. R. de Araujo. Rio de
Janeiro 1843.

Traz a seguinte nota; - (\: O gizamento de carretillia com os
ponto3 pretos traçados neste mappa representa a linha de
operações do E.·el'cito Imperial no anno de 1841, sob o com
mando em chefe do Brigadeiro J. P. dos Santos Barreto.

Exp.: BiblioLheca Impel'iltl.

343. Oarta da Provincia do Rio Grande do Sul. Cópia reduzida
no Archivo Militar em 1845, por V. A. O. Escala 1 legoa = om,005.
(sem data nem autor).

Manuscripto.
Exp.: Bibliotheca Imperial.

344. Oarta topographica e administrativa da província de S. Pe
dro do Sul. Erigida pela combinação das posições muito diversamente
apresentadas pelos mappas até agora publicados, e augmentados dos
novos municipios e freguezias creadas na Assembléa Provincial em
1846 e outros documentos officiaes, pelo Visconde J. de Villiers de l'lIe
Adam. Gravada na lithographia Imperial de V. Larée. Rio de Janeiro,
1851. J. H. Leonhard gr. Paris, Garnier Freres.

Exp.: Repartição Hydrographica.

345. Planta da Villa de Jaguarão. Levantada pelos officiaes da
commi são de limites entre o Imperio do Brazil e o Estado Oriental do
Uruguay em 1854. Reduzida no Archivo Militar pelo tenente-coronel
Manoel Francisco CoellJo de Oliveira Soares, chefe da 2a secção, dese
nhada pelo capitão Luiz Pedro Lecor, 1869. Lith. do Archivo Militar,
J. A. P.

Escala de 1;2000 palmos.
Exp.: E~cola. Polytechnica.
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346. Provincia do Rio Grande do Sul em 1840. Copiado se
gundo o I)1appa do Coronel José Pedro Cesvr por Joaquim Carlos de
Niemeyer. Copiado no Archivo Militar por Carlos L. Cezar Burlamaque
em Junho de 1856.

Escala em legoas portuguezas : l=Om,01.
Exp.: Directoria das obras militares.

347. Mappa do Rio Guaiba, levantado, por oI'dem de Sua Mages
tade o Imperador, pelo capitão-tenente da Armada Joaquim Raymundo
de Lamare, 1843.

Exp.: Bibliotheca 1niperlnJ.

348. Planta do rincão onde esteve acampado o exercito de ob
servação, 1858. Levantada e desenhada pelo capitão de engenheiros
A. A. dê Arruda. Escala de 1: 100.000 palmos.

Manuscripto.
Exp,: Biblio theca 1mpérial.

349. Planta topographica da Villa de Uruguf1yaua com a posição
dos Exercitas alliados no dia 18 de Setembro de 1865, levantada pelo
engen'heiro F. A. Grivot. Lit. VigieI' y Goiran, Calle San Martin 126.
Buenos Aires. Escala?

Exp.: Bibliothectt lmpel·ial.

350. Parte da Provincia do Rio Grande de S. PedI'o.
Cópia de 1865. Aquarella.

Exp.: Secretn"ia de Estrangeiros.

351. Mappa do Rio Grande de S. Pedro. Copia auth. de 1865.
Exp.: Secretaria de Estrangeiros.

352. Carta corographica da provinqia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, construida por ordem do Illm. e Exm. Sr. General Con
selheiro Antonio Nunes de Aguiar, pelo Capitão do Estado-Maior de 1"
Classe Bacharel Domingos de Araujo e Silva. No Archivo Militar, 1866.
Escala?

Original?
Exp.: Directoria das obras milital!es.

353. Quadro das. distancias em kilometros entre as cidades,
viUas e freguezias da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
Repartição de Obras Publicas em Porto Alegre, 9 de Janeiro de 1873.
Organisado pelo desenhador Manoel Francisco Falcão da Frota. Litb.
de J. Alves Leite em Porto Alegre.

Exp.: Barão Homem de Méllo.
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354. Mappa geographico da Provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, organisado na commissão do registro geral e...estatistico
das terras publicas e possuidas, sob a presidencia do Conselheiro Fer
nando Augusto Nascentes de Azambuja, pelos engenheiros José Ignacio
Coimbra e Tenente-Coronel Conrado Jacob de Niemeyer, auxiliados
pelo Engenheiro geographo Galdino Alves Monteiro e mandado publicar
pelo Exm. Sr. Conselheiro Thomaz José Coelho de Almeida, Ministro e
Secretario de Estado dos egocios da Agricullura, Commercio e Obras
Publicas em 1876. Lithogra,pllia Imperial S. A. Sis30n, Rio de Janeiro.
Escala em metros: 1:618.370. Carlos Held-grav.

Exp.; Sua Altez:!. o Sr. Conde d'Eu.

355. Oarta corographica do Rio Grande de S. Pedro do Sul.
Archivo Militar, 4 de Dezembro de 1882. Copiado pelo Capitão do
E tado Maior de la Classe Antonio Americo Pereira da Silva. Escala
em braças: 100=01ll,003.

Manuscripto.
Exp.; Directori:!. das obras militares.

356. Voyag-e à Rio Grande do Sul. (Bré ii). par Auguste de
St. Hilaire. Orteans, 1887 in-8°, com o retrato do autor e o mappa de
suas viagens pelo Bra ii e pelo Urugllay.

E ta ec1iç.'i.o foi dedicada pelo Sr. R. de Dl'euzy a Sua Alteza
Real o Sr. Conde d'Eu.

Exp.: Bibliothcca 1mper i:!.!.

MINAS GERAE

357. Oarta topogl'apbica das terras diamantinas em que se des
crevem todos os Rio", Cargos (sic) e lugares mais notaveis, que nellas
se contem. Para ver o Illm. Exm. Senhor Marquez de Pombal, do
Conselho de Estado etc. etc. etc. (Sem data nem autor).

Manuscripto (original n
Exp. : Directoria das ouras militares.

358. Oarta geograpbica que comprebende toda a comarca do
Rio das 1\1ortes, Vilia Rica, e parte da cidade de Mariana do governo
de Minas Geraes. Do Archivo Militar. (Sem declaraçlLo de escala, de
autor e sem dáta). Traz a seguinte nota:

A e trada lavada com aguado. de carmim denota as marchas
que fez o gover~!\do.r Luiz Diogo Lobo da Silva, de Villa Rica
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para S. João d'EI'Rei e delia pelos arrayaes, registos e lugares
do continente da dita comarca até se recolher a mesma Villa de
S. J'lão e della á capital deste governo.

Exp : Directoria das obras militares

359. Novo mappa topographico orientado, e. historiographica
mente exposto para o mais verdadeiro, e exacto conhecimento do ter
reno que formava o termo da Villa de S. João d'EI-Rei antes da criação
da Campanha com os julgados nelle comprehendidol:i, dos quaes a Ca
mara daquella Villa de S. João percebia, e administrava as respec
tivas rendas.

Este mappa é original antigo, colorido com varias córes
que indicam as localidades descriptas alpbabeticamente em quatro
columnas, sem nome do autor nem data: estava na Bibliotheca
de Lisboa.

Exp: Secretaria de Estrangeiros.

360. Mappa da capitania de Minas Geraes com a divisa de suas
comarcas. Lith. do Archivo Militar. C. Muller gr. Escala em leguas
5 = O,mIO.

Exp : Directoria das obras militares.

361. Planta geral da capitania de Minas Geraes. R. Schlicht
Lythogr. Manheim. (S. d. n. a. )

Exp: Bibliotheca Imperial.

362. Mappa da capitania de Minas Geraes com a devisa de
suas comarcas, escala de leg'uas, 1: 40. Lith. do archivo militar;
C. Muller gr.

Exp. : Bihliotheca Imperial.

363. Mappa da capitania de Minas Geraes, que consta de quatro
comarcas, uma cidade Epi~c9pal, oito villas e sessenta e seis parochias :
capellas, fazendas, registro, guardas e patrulhas de soldados: aldeas
de gentio manço e bravo: caminhos, serras, matos e rios com duas
pontes: a devisa de suas comarcas, e capitanias, que a guarnecem da
parte do Norte, Sul, e Occidente.

José Joaquim da Rocha o fez, anno de 1777, original, aquarella.
Exp.: Secretaria de Estrangeiros.

364. Mappa da comarca do Rio das Mortes. José Joaquim da
Rocha o fez,anno de 1778. Escala em leguas: 1= 0,m0050.

Manuscripto. (Origina~? )
li:xp. : Directoria obs obras militares.
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365. Mappa da comarca de Villa Rica. José Joaquim da Rocha.
o fez, anno de 1778 Escala em legoas: 1 = O.mOU.

Manuscripto ( Original! )
Exp: Directoria das obras wilitares.

366. Mappa da comarca do Serro Frio. José Joaquim da Rocha
o fez, anno de 1770.

Escala em leguas 1:om,005.
Exp: Directoria das obras militares.

367. Mappa da provincia de Minas Geraes levantado pelo
coronel E. G. Barão de Eschwege em MDCCCXXI. augmentado
com a costa de leste, limites, comarcas ecle iasticas, termos, julgados,
freguesias e districtos e comparativo do actual com uma nova orga
nisação civil por Luiz Maria de Silva Pinto em 1826.

Exp: Bibliotheca Imperial.

368. Oarta topographica e administrativa da Provincia de
Minas Geraes, erigida sobre os documentos mais modernos pelo Visconde
de Villiers de L'I1e Adam. Gravada na lithographia Imperial de V.
Larée. Publicada no Rio de Janeiro por Garnier Irmãos, Rio de Ja?leiro
1849. J. M. Leonhard. gr. Escala em leguas de 20 ao grão. l=o.m0025

Trazendo, além da divisão administrativa da Provincia, larga
noticia estatistica da mesma.

Exp: Repartição Hydrographica.

369. Oarta chorographica da provincia de Minas Geraes, coor
denada e dezenhada a vista dos mappas chorographicos antigos, e das
observações mais recentes de varios engenheiros, por ordem do Illm. e
Exm. Sr. Dr. Francisco Diogo de Pereira de Vasconcellos, presidente
desta provincia por Frederico Wagner. Ouro-Preto, 1855. (Rio de
Janeiro) Lith. do Arch. Militar 1863. Gr. por Alvaro Maria da Silva
Rodrigues. Escala em leguas: 1 = 0.0025.

Exp: Escola Polytechnica.

370. Planta da edificação actual no terreno das aguas vir
tuosas do Caxambú segundo os dados fornecidos pelo coronel Fulgencio
de Castro. 1873. Dezenhada em 13 de Dezembro de 1873 por João
Ribeiro da Fonseca Silvares.

Manuseripta.
Exp: Bibliothec~ Imperill.l.
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311. Provin.cia de Minus Geraes segundo o -projooto da nova
divisão do,.Imperiú pelo deputado C1'uz Machad.o e mandada litho
grapbar pelo Illm. Ex:m. Sr. conselheiro J()ão A]Iredo Corrêa de
Oliveira ministro do imperio e desenhada por Jose Ribairo da I"ons ecu.
Silvares. 1873. Lith. do Archivo Militar 1874 J. G. Th.

Exp: Barão Homem de Mello.

GOYAZ

372. Oarta 011 plano geographico da, capitania ue GOY:1Z, wna
das do ceptro da America Meridional pertencente ao reino de Portugal,
que se tirou por ordem do Illm. e Exm. Sr. José de Almeida Vasconcellos
de Soveral e Carvalho, Governador e capitão-general da dita capita
nia; do dia 26 de Julho de 77, até meiados de Mayo de 78. Por Tbomaz
de Souza, sargento-mór do regimento da cavallaria, auxiliar da mesma
capitania, sendo quasi toda vista por S. Ex. a quem o autor acompa
nhou em todo o tempo do seu governo. S. V. L.

Traz mais a seguinte declaraçãú :
4: A capital desta capitania é Villa Boa, situada em 16 graos

e 20 minutos ao sul da linha equinocial. Com 329 graos e 10 mi
nutos de longitude contados da Ilba de Fel'ro; esta capitania, alem
dos Arraiaes que vão notados com 1 A, tem muita fazendas.»

Cópia M. S. authentica.
Exp.: Directoria das obras militares.

373. Mappa de toda a terra, que se comprehende entre os dous
rios Parnahyba e Tocantins por Antonio Corrêa Furtado de Mendonça
no anno de 1788 e novumeote accrescentada com os rios Hury-u-assu
os mais até o Pará.

Original. Aquarella.
Exp.: Secretaria de Estrangeiros.

374. Oarta topographica e administrativa da provincia. de
Goyaz, erigida sobre os documentos mais modernos, pelo Visconde J. de
Villiers ele l'Ue Adam. Gravada na lithographia imperial de V.
Larée, publicado no Rio de Janeil'o pOl' Garnier Irmãos, livreil'os, rua
po Ouvi1úr n. 69. Rio de Janeiro 1849. J. H. Leonhard fec.

Em uma das faces traz, sob o titulo-Noçoens estatísticas - a
divisão adminstrativa da provincia de Goyaz.

Exp.: Escola. Pol,)'technica.
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375. Mappa. geographico da capitania de Villa-Boa de Goyaz,
combinado com partes de outro:> que denotam as capitanias, de Minas
Geraes e Maranhão mandado tirar pelo ll)m. e 1üm. Sr. Fernando
Delgado Freire de Castilho, governador e capitão-general da mesma
capitania no anno de 1819. Archivo Militar 6 de Abril de 1872. Copiado
pelo major Umbelino Alberto de Campo Limpo.

Manuscripto .
E:tp.: Directoria das obras milil.nres.

376. Oarta corographica plana da província de Goyaz e dos
julgados de Araxi1 e Desemboque da provincia de Minas Geraes orga
nizada pelo brigadeiro Raymundo JO'é da Cunha Mattos, governador
das armas do Goyaz para accompanhar os seus Itiner.lrios escriptos em
1820 e publicadosnoanno de 183'. Lith. do ArchivoMilitar. 1875. J.G.
Thr. Escala em leguas ; 3=0,lU0065.

Na mesma carta se vê traçada uma, - «Copia exacta do mappa
que mostra a navegação da foz de Mogy-Guassú ao arraial
ele Anicuns, descoberta por João Caetano da Silva em 1817».

Exp.: Directoria das obrll' militaros.

377. Oarta da provincia de 17oyaz. Organizada em 1874 por
ordem do ministerio da. agricultura, commer~io e obras publica, pelo
capitão de engenheil'Os Joaquim R. de M. Jardim, conforme as me
lhores c. rtas exi~tentes e obsor vaçõos proprias. Reduzida e gravada
por C. Lomelino de Carvalao. Rio de Janeiro 1875. Lith. P. Robin.

Contem o - Quadro 6statisco das povoações da provincia.
Exp.: Escol", Polytechnica.

378. Viag'eJD. ú. comarca da Palma na província de Goyaz pelo
bacharel Virgilio Martins de l\1ello Franco, juiz de direito da mesma
comarca. Rio de Janeiro. Typographia da Reforma, 1876, in-8° de
104 pags.

Colladas aultima folha, ha algumas folhas manuscriptas, com
a assignatura rle Raymundo Augusto Mal'anhão, e data de 4 de
Agosto de 1888 em que se lê uma descripção da cidade de Palmas.

Este ultimo trabalho ja foi Rublicado no n. 185 de 8 de Se
tembro de 1888 do Pt,blicador Goyano.

Exp.: José do Patrocínio Marques Tocantins.

379. Relatorio original da. capitania de Goyaz. Fragmentos
reproduzidos no Publicador Goyano, n . 179 a ]85, anu'o IV, Julho a
Setembro de 1888.

Exp.: José do Pakocinio Marques Tocantins.



90 GEOGRAPH.IA, P:EIYSICA

MATTO GROSSO

380. Mappa Topographico das vizinhanças de Vílla Bella desde
as fontes do Rio Guaporé até o marco do Rio Jaurú; formado das der
rotas, observações que fez e noticias que adquiriu daquelle paiz o
governador que foi da capitania de Matto Grosso Luiz Pinto de Souza
Coutinho. Copiado, no Archivo Militar, por Nuno Pinheiro de Campos
Muller. 31 de Agosto de 1859. Sem declaração de autor e de escala.

Manuscripto.
Exp.: Directoria das obras militat'es.

381. Planta da zona comprehendida entre os rios Cuyaba e S.
Lourenço na parte por onde passam as estradas reaes que as commu
nicam. Pelo major honorario do Exercito Jorge Lopes da Costa Moreira,
director e commandante da colonia militar de S. Lourenço. Escala
1:200.000.

Original manuscripto, sem data.
Exp.: Pimenta Bueno.

382. Esboço geographico, que comprehende o marco do Jaurú,
Corixa Grande, Morro da Boa Vista, Aguapehy, Morro Quatro Irmãos
e Villa Bella, pelo conselheiro Ponte J:<.ibeiro.

Original a aquarella sem titulo.
Exp.: Secretaria de Estrangeiros.

383. Mappa do Municipio de Poconé.

Manuscripto sem declaraçãe de autor, sem escala e sem data.
Exp:: Pimenta Bueno.

384. Oar·ta da provincia de Matto Grosso.

Manuscripto original (1). Esta assignada por Antonio P. P. de
Amarante, sem o.ata.

Escala em leguas 5=om,009.
Exp.: Pimenta Bueno.

385. Oarta da região oriental da provincia de Matto Grosso de
senhada por Jorge Lopes da Costa Moreira, major honorario do Exercito.

Manuscripto original ( ~) sem esca.la e sem data.
Exp.: Pimenta Bueno.

386. Oarta geographica da capitania do Matto Grosso, e parte
das suas confinantes, ao norte capitania do Gram·Pará, e governo do
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Rio Negro, a leste Capitania de Goyaz, a Oeste provincia de Moxos, e
Chiquitos, ao Sul Capitania de S. Paulo e Provincia d'As~umpção do
Paraguay. Escala em leguas 1O=om,OI9.

Manuscripta - Original (1) Sem declaração de data nem de autor.
Exp.: Directoria das obras militares.

387. Mappo, das terras, rios e ribeirões principaes, que se contém
no sertão, que medea entre a Villa do Cuyabá, e a Villa Bella, CapL
tania do Matto·Grosso, da Monarchia Portugueza, com os dous caminhos
velho e novo de uma para outra villa j o primeiro calculado, e des
cripto por observações aj ustadas de quem fez a viagem, que vae deno
tada com numeros, em 25 jornadas por terra, e quatro pelo rio Guaporé,
e o segundo, com tudo o mais do Mappa, descripto por informações
solicita e miudamente tomadas de muitas pessoas praticas do mesmo
continente. Os Ribeiros menores, e algumas serras se omittiram na
descripção, por não ficar menos perceptivel. 1754. Escala. (1)

Original.
Exp.: Directoria. das obras militares.

388. Plant.a da provincia de Matto Grosso por Augusto Le
vergel' - Sem indicação de anno nem de escala.

Manuscripta.
Nesta planta vê-se traçada a linha de nossos limites com a

Bolívia de accordo com o tratado de 1777, como tambem uma
indicação de pontos que devem. ser guamecidos.

Exp.: Escola Polytechnica.

389. Oarta da provincia de Matto Grosso e parte das confron
tantes e Estados limitrophes começada a construir pelo tenente co
ronel Christiano Pereira de Azeredo Coutinho e capitão Umbelino
Alberto de Campo Limpo, continuada, augmentada e concluída pelo co
ronel Pa.tricio Antonio de Sepulveda Everard, major Vicente Antonio
de Oliveira e Capitão José Joaquim de Lima e Silva, sendo os officiaes
superiores do corpo de engenheiros, e os capitães, do esta.do maior de
I"' classe do axercito. E' fundada esta construcção nos mappas, me
morias, itinerarios de J. C. de Sà e Faria, M. Cierra, J. B. Pithen, J.
F. P. Alpoim. A. de V. de Andrada, M. P. de Christo, S. J. de Leão,
F. J. de Lacerda e Almeida, R. F. de Almeida Serra, D. F. Azara,
marechal de campo A. J. Rodrigues, R. Franco, D. Bomplan, D. Pedro
FerreI', A. Leverger, H. de B. Rohan, L. J. Monteiro, J. M. Elliot.
Carta levantada pelos officiaes da demarcação de 1788 e 1789, correcta
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com as observações astronomicas em todos os lugares notaveis e redu
zida a mel.lnr e cala pelo capitão L. P. Lecar, desenhador do Archivo
Militar. (Ria de Jemeü'o) A. M. da S. Rodrigues. LiL do Archivo
Militar.

Escala: (?)
Exp.: Escoln. Polytecbnicn.

390. Descripção geograpbica da Capitania de Mato-Grosso
offerecida ao 111m. Exm. Sr. Caetano Pinto de Mil'anda Montenegro,
cavalleiro professo na. ordem de Christo, do conselho de S. M. F. sexto
governador e capitão g'eneral da mesma capitania . .'"nno de 17rt7, ( ma
nuscripto, 100 laudas, 50 folhas.)

Exp.: Secretaria d'Estrn.ngeiros

391. Descripção geographica da capitania de Matto·Grosso,
por José Ricardo Franco de Almeida SerraI sargento-mór do Real corpo
de engenheiros, no forte da Nova. Coimbra., 1797. Manuscripto.

Exp.: Biuliotheca Imperial.

E' um do mais importantes document03 que se apresenta
nesta expo iCão pelo interesse com que trata da riqueza e elo
desenvolvimento de uma das nossas mais opulentas provincias.

O autor deste m:3.nuscripto não foi um simples escriptor mas
um vercladeiro explorador. Dotado de vista largas procurou des
pertar, j •• naquelJe tempo, a ottenção do governo portuguez, não
só tratando das riquezas naturaes da provincia como dos seus meios
de transporte, aproveitando o grande numero de rios Da.vegaveis.
Assim é, que descreve entre outros os rios Araguaya ou Grande, a
extrema oriental da capitania de fatto Grosso com a de
Goyaz, 1320 kil. di~tante de Villa BeIla. E' este rio conhecido
no Pará unicamente pelo nome de Araguaya. O rio Xingu, o mais
cristalino e um dos caudalozos bracos do Amazonas, com um per
curso de 1980 kil. das quaes cerca de 660 kil. navegaveis, a oeste
da cidade do Para, 455 kil. em linha recta. Oft'erece-nos a des
cripção dos rios Tapojós, e Paraguay, e a do marco coHocado na
fóz do Jauru e que foi trazido de LisLôa a esta remota paragem.
Este marco é de pedra marmore, apresentando a forma de uma
pyramide quadrilatera, torneada na sua base e arrematada por
uma pYl'amide de quatro faces, de cujo vertice vê-se uma Cl'UZ
de quatro bracos iguaes, de om,77 de alto, tendo o todo deste
monumento, 5m de altura. As suas quatro faces trapezoides,
livre~ da alta base em que assentam e da cupula que as orna,
tem 2,m64 de alto, l,m21 de base e 0,m88 no lado superior
pararello. Em cada uma destas quatro faces está gravada. uma
inscripção

Na. lace que olha para o Paraguay e debaixo das armas de Por
tugal lê-se: Sub Jou.nl1e V Lusitanorum Reje Fedelissimo.

Na face opposta, que tem as armas da Hespanha: Sub Perdi
nando VI Hispanire Reje Catholico.



GEOQRAPHIA PHYSIOA 93

Na faoe que olha para sudoeste e centro do Paiz: Justitia Et Pau;
osculatre sunt. ~

No lado opposto a este, que olha para o Jaurti: Ex Pactis Finium
Regundorum Conventis Madridi Udib Januari ~ MDCCL.
E te ma,rco esta posto meia milha abaixo da foz doJaurú,

sobre a margem occidental do Paraguay 13m distante elo rio,
diagonalmen te.

Descreve mai os rios Guaporé, Mamoré e Madeira.
Traz um discurso sobre a nece sidade de uma povoação na

cachoeira do salto do rio Madeira para facilitar o utilis5imo e in
dispen avel commercio, que pela carreil'u do Pará e deve
fomentar para o Matto-Gro so de que resultará a prosperidade de
amba as capitanias.

Encadernado no me3mo volume se encontra um manuscripto com
o egouinte titulo:

, Memoria Militar Sobre o sy tema de defensa
da Capitania de Matto Grosso, precedida de uma no

ticia geographica por José Ricardo Franco de Almeida
Serra, no anno de 1800

392 Mappa que tem por objecto essencial mostrar a posição da
Corixa e as aldêas, que e tão ao outro lado. 1849. Original.

Exp.: ecrctari", de Estrangciros.

393 Oarta topogl'aphica e administrativa da prOVillCla de
Matto Grosso. Erigida sobre os documentos mais modernos pelo Vi 
conde J. de Villiers de l'l1e Adam. Gravada na lithographia Imperial
de V. Larée. Publicada no Rio de Janeiro por Garnier & Irmãos. Ri
de Janeiro. 1850.

Como as demais cartas deste mesmo autor, traz esta as divisões
admini trativas da provincia.

Exp.: Rcpartição lT)'drogrl1.phica.

394 Mappa geographico da capitania de Maito Gl'osso. For
mado no anno de 1802 POl' oruem do IIlm. e Exm. Sr. Caetano Pinto
de Miranda Monte Negro, governador e capitão general da mesma
capitania. No qual ma,ppa vão configurados exactamente os rios Ama
zonas, Negro, Madeira, parte do :Mamoré, Guaporé, Itunamas, Barras,
e os terrenos desde Villa BeIla, até a de Cuyabá, e a extrema com a
provínoia Hespanhola de Chiquitos, as iro como os rios Jaurú, Para
guay, CuyabiL, Taqua.ri, Cochior, Pardo e Tieté. Correctos todos se
guncl~ as observações astronomicas que em todos se fizeram. 1802. RiO
de Janeiro. Lith. do Arcllivo Militar. 1853. L. J. Gonçalves. Escala.
em leguas de 20 ao gl'áo : 5=Om,0095.

Exp.: Escola Polytechnica.
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395. Carta geographica da provincia de Mato Grosso. Escala
1:5.000.00<3.

Esboço com apontamentos chronologicos sobre a provincia de
Matto Grosso, desde 1537 até 1856. Trazendo mais um mappa
do movimento da população, a divisão administrativa, e eclesias
tica ela provincia, etc., etc.

Exp.: Pimenta Bueno.

396. Esboço da carta da provincia de Matto Grosso, em que
são configurados tão somente os rios e pontos principaes, e os de que
trata a memoria que acompanha o mesmo esboço. Cuyabá. 1860. Le
verger (assignatura autographa.)

Escala: 1:5.000.000.
Manuscripto.

Exp.: F. A. PimenlaBueno.

397. Viage pintoresco por los rios Paraná, Paraguay. S. Lo
renzo, Cuyabã y el Arino tributario dei grande Amazonas, con la des
cripcion de la provincia de Matto Grosso bajo su aspecto fisico,
geografico, mineralogico y sus producciones naturales por el C. Bal'
tolomi Bossi. Paris. 1863, I vaI. in-4o illustrado e eom mappa.

O autor decidiu-se a emprehender uma viag'em aos COD fi n .
do lmperio do Brazil. Cançado de viajar 'pelo mar como
antigo marinheiro, dicidiu-se a percorrer as florestas vir·gens.
Armado de um sextante e de machina photographica poude l'e
velar ao mundo o que havia. visto e observado. Dedicou este
trabalho ao então Barão de Mauá, pela sympathia. que lhe in '- .
pirou este espirito emprehendedor. Este viajante chegou até
13020 lato Sul.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

398. Jrtinerario desde a serra de S. Jeronymo até aos limites
da Bolivia para explorar os terrenos para a Fabrica de Ferro e de Pol
vora da Provincia de Matto Grosso. Petl'opolis,3 de Agosto de 1863.
Rodolpho Waehneldt.

Escala ~

Manuscl'ipto
Exp.: Sun Alteza. o Sr. Conde d'Eu.

399. Carta de um reconhecimento pelo districto de Miranda na
Provincia de Matto Grosso pelo chefe de esquadra graduado reformado
Augusto Leverger. Em 1864. Escala em leguas de 20 ao grão.
I=Om.Ol.

Manuscripto.
Ex!,,: P'imalltil. aueno.
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400. Mappa Geographico da Provincia de Matto Grosso.
Cópia authentica de 1865. Aquarella.

Exp.: Secretaria de Estrangeiros.

95

40\. Reconheci:m.ento dos caminhos que vào da capital
ao Passo do Rio S. Lourenço em 1865. Escala de 1:200.000 metros.

Manuscripto assignado por Pedro Dias Paes Leme, major, e
Joaquim da Gama Lobo d'Eça, major.

Exp.: Pimenta Bueno

402 Carta Geograpbica dos exten os territorios e principaes
rios do Governo e Capitania Geral de Matto Grosso, que mais central
mente confinam com os dominios hespanhóes da America Meridional, na
qual carta se mostram a fronteírml, ou limites em parte necessarios
indispensavelmente a salvar as actuaes Posseções, e Reaes domínios de
Portugal, e em outra parte mais naturaes e adequadas a estabelecer,
sem mais attendivel prejuizo de ambas as coroas, o resto da linha di
visoria que de necessidade se deve internar pelo meio dos sertões, á
vista do tratado preliminar de limites do l° de Outubro de 1777: tudo
em conformidade do projecto ou idéa geral e politica, com data de 20
de Agosto de 1780, concernente ao dito tratado e mais contas respe
ctivas que ultimamente fez subir á presença soberana da Rainha Nossa
Senhora, por intervenção do lllm. e Exm. Sr. Martinho de Mello e
Castro, o Governador e Capitão General actual da. dita Capitania Luiz
de Albuquerque de Mello; em execução das reaes ordens de 8 de Ja
neiro do dito anno de 1780, com que foi instruido pelo mesmo Exm. Sr.
Secretario de Estado. Villa Bella 20 de Outubro de 1780. Archivo MilHar,
31 de Dezembro de 1866. Copiado pelo capitão de estado-maior de 1a

classe Domingos de Araujo e Silva.
Manuscripto.

Exp.: Directoria das obras militares.

403. lScena!s de Tia~eD1.Exploração entre os rios Taquary
e Aquidauanu no districto de Miranda. Memoria descriptiva pelo l° te
nente de artilharia Alfredo d'Escragnolle Taunay, engenheiro geo
grapbo, bacharel em Bella -Lettras pelo Imperial Collegio de Pedro II,
bacharel em matl1ematicas e sciencias physicas, official da Imperial
Ordem da Rosa, condecorado com a medalha da. campanha das forças
ao Sul de Matto Grosso, ex-njuda,nte da commissão de engenheiros
junto ãquellas forças.

Rio de Janeiro, Typ. Americana.-1868, in-4° gr. de 187 pp.
EXj\.: tnUituto Polyiàchtlico.
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404. No-ticia sobre a Provincia do Matto Grosso, seguida de
um roteiro~ da viagem da sua capital aS. Paulo, por Joaquim Ferreira
Moutinho. S. Paulo, Typ. de Henrique Ocbrader. 1869.

Com o retrato do autor.
Exp. : Dr. Joio A. A. de Cm·valho.

405. Carta chorographica do distl'icto de Miranda, na Provincia
de Matto Grosso, orgauisada segundo as cartas noticiantes e o reconhe
cimento feito em 1864 pelo chefe da esquadra graduado refor
mado Augusto Leverger. Copiada pelo major Umbelino Alberto de
Campo Limpo. Archivo Militar, 28 de Abril de 1869. Confere. Archivo
Militar 2a Secção 28 de Abril de 1869.-0 tenente coronel M. F. C. de
Otiveím Soares.- Cbefe.

Manuscripto.
Exp.: Escola Polytechnica.

406. Car-ta da; Provincia de Matto Grosso organisada. com do
cumentos colligidos por ordem de S. E:í. o Sr. Conselheiro João Lins
Vieira Cansansão de Sinimbú, Ministro da Agricultura em 1879 e apre
sentada a S. Ex. o Sr. Conselheiro Manoel Bu rque de Macedo, Ministro
da mesma repartição em 1880, por Francisco Antonio Pimenta Bueno,
tenente-coronel de estado maior ele 1a classe. Serviu de base para a
construcção de ta cl\rta a do SI'. Blrão de Melgaço, organisada na
escala de 1:2.0JO. 000 em 1863, cuja cópia existe na Se ret!1ria ela
Agricultura. Foi amplia la com 03 muitos outr'os documento, entre
elles as cartas das fronteiras com o P,wa.gua,y de 1874, e Bolivia, de
1878, e os reconhecimentos do coronel Lassance em 1847, e tenente
coronel Pimenta Bueno em 1880, no Sertão da Sel'l'u da Chapada;
como consta da memoria j u3titicativa sobre a con trucção desta Carta,
apresentada ao Governo lmperhl. Revista pela commissão da Carta
Archivo do Bl'azil. Rio de Janeiro em II de Outubro de 1880.
(Assignado) Beaurepaíre Rohan. - Desenhada por Jase Ribeiro da
Fonseca snvares. Escala 1: 1.700.000.

Manuscripto.
Exp.: Piment3.Bueao.

407. Plan-ta do reconhecimento do caminho entre a ~ida4e de
Cuyabá e a Colonia de S. Lourenço, e dahi pelo sertão sobre a seFa Ue
S. Jerooymo; tendo chegado além elo Rio Piquiry, na direcção de
Saut'Anna do Paranahyba., por Francisco Antonio Pimenta Buenoj te..
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nente coronel tIo Estado Maior de 1" classe, em 1880. Escala 1:500.000.

Copiado por José Ribeiro da Fonseca Silvares.
Man uscri pto .

Exp.: Pimenta Bueno.

408. lUeD10ria justificati va dos trabalhos de que foi encarregado. "
á provincia tIe Malta Gro so, segundo as instrucções do Ministerio dt),
Agricultura de 27 de Maio do 1879, por Francisco Antonio Pimenta
Bueno. Rio de Janeiro. Typ. ac. 1880. I vaI. iu-4o com mappas.

EXp,: Bibliotheea Imperial.

409. Novo ars~nal de marinh:l. 'de flhtto Gl'OS'SO, construido na
margem direita do rio Paraguay 4 '~ milhas abaixo do porto de 00
rumbá, Ladario, de 1873 á I 76. Planta topographica.levantada pelo
Capitão de Fragata Manuel Ricardo da Cunha Couto. Escala O,mOOI=I,mo.

Arsenal elo Ladario, 28 de Maio de 18 I.
Manuscripto.

I!;xp.; BibliothoclL Imp daI.

410. Oarta da Provincia de Mato-Grosso compilada e organi
Bada segundo os mappas existentes e muitas proprias obsel'Tações e
reconhecimentos pelo Barão do Melgaço, 1868. José Ribeiro da Fon
seca Silvares copiou em 6 de Novembro ele 1881. Escala em legoas de
20 ao gráo - 1=0,m0025.

Ianuscripto.
Exp.: Pimenta Bueno.

411. Provincia de Matto Grosso itinerario de de o ponto mi
litar da Corixa, na fronteira de Villa-Maria, até a cidade de Cuiabá,
segundo um reconl1ecimento feito em 1848 e 1849 pelo capitão de fra
gala. Augusto Leverger. Escala do 1: 200.000. José Ribeiro da Fon
seca. Silvares copiou em 13 de Março de 1881.

Manuscripto.
Exp.: Pimenta Bueno.

412. Provincia de Matto Grosso. ltinerario de Cuiabã. a Goyaz,
desde o rio de S. Lourenço até o rio Grande ou Araguaya, segundo
um reconhecimento feito em 1844 e 1845 pelo capitão de fragata Au
gusto Leverger. José Ribeiro da Fonseca Si!vares copiou em 6 de
Março de 1881'.

Escala I; 200 .000 .
Manuscripto.

Exp.: Pimenta Bueno.
Geogr. ph)'sica '1
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Objcet{)g expostJJs pela Inspectoria Geral rlas Tma.s ecolonisação
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Geologia e Mineralogia

CHILE

442. Plano topografico y geologico de la Republica de Chile
levantado por arden deI gobierno bajo la direccion de A. Pissis.

Tem 13 folhas.
Exp.: SeCl'etal'in de Estrangeiros.

443. Copiapó, Republica de Chile.
Mapa de la lntendencia y Minerales de la provincia de Copiapó.

Levantado y dedicado AI S. D. Pedro Gallo de Goyemcheu, Diputado
a lajunta de Mineria Por D. Carlos de Pina, Marques de San Didier,
lngeniero ele Minas etc., etc., etc. 1855. Litb. Lebas. Valparaiso.

Lê-se a seguinte dedicatoria, feita e a siguada pelo M. de
S. Dider:

c: AS. S. MI'. de Rego Monteyro, mJarge d'afs. de S. M. 1.
l'Empereur du Brésil Pren (1) la Republique du Chili. Val
paraizo le 21 Avril1855. Pina \\l. de S. Didier.»

Exp.: BiblioLhccll. Imperial.

444. Mé:m.oire SUl' la constitntion geologique de la chaioe des
Andes entre le 16° et le 53°degré de latitude sud par M. Pissis.

Pm'is : Dunod, éditeul', Libl'aire des COI'PS eles ponls el chaussées et
des mines. (Irnp"irnerie Amous de Riuiére et C.~, 1873, 1 vol, io-8°,
gr. de 27pp. com mappas em appendice.
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Acompanham esta memoria duas cartas geologicas da região
dos Andes comprehendida entre 22° e 42° S. na. escala de
1:5.000.000 (a la) e outra representando o côrte do plateau
boliviano. de Arica a La Paz (escala de 1: 1.000.000) e o côrte
do Chile, de Talcahuano ao vulcão de AnLuco (esc",la de
1: 500.000).

Ambas estas cartas, coloridas, fazem parte da 7~ serie dos
ArlI1aes das minas, (tomo III ; pags. 404 e seguin tes).

Exp.: Governo,do Chile.

445. Recherches SUl' les lignes qui forment le relief et les
contours des terres par A. Pissis.

SceauaJ: l11Stitut Géographique de Pai'is, Oh. Delagmve Éditeur
de la Société de Géographie. (Imp. Typ. et Sté)'. M. et P. E. Olta

?'aire), 1875,1 vol., iU-Bo, gr. de 35pp. com um mappa em appendice.

Trabalho ligeiro e de interasse geral, tratando em uma
pequena parte da zona do Chile, acompanhaLlo de um mappa
Escala de 1: 60 .000 .000 .

Exp.: Governo do Chllo.

446. Geografia tisica de la Republica de Chile por A.
Pissis, 2 vols.

Instituto Geogi'afico de Paris, Oh. Dela.qrave, editor de la sociedad
geografica (Oorbeil: Imprenta de Grdei hifo), lB75, 8" de X-536 pp.
(texto), e um atlas, mesmo anno. (Paris. Typ. de Rouge, Dounon et
Fresmi), in-folio, gr., composto de 23 mappas.

Esta obra representa um conjunto de dados scientificos habil,
mente aproveitados e intelligentemente desenvolvidos pelo
Sr. Pissis, director da repartição topographica tio Chile, membro
de sua Universidade, etc., sobre a orographia, a geologia, a me
teorolog'ia e a geographia zoologica e botanica desse paiz, para
a. confecção da qual recorreu o eminente geographo e natura~

lista não sô a observações proprias, percorrendo passo a passo
a alta cordilheira dos Andes, como aos competentes e pl'eciosos
tl'abalhos do não menos illustl'e naturalista Sr. D. Claudio Gaj,
quanto á flora e fauna; as publicações mineralogicls do emiuente
sabio D. 19nacio Domeyko; as de Funk e Schythe, na parte que
diz respeito á meteorologia; e, flnalmente, aos trabalhos geo
logicos dos engenheiros da repartição topographica do Chile,
Quadro, Concha e Drouilly; e outros.

Acompanha este pequeno tratado de geographia physica, im
presso em separado, um atlas Gompl'ehendendo 23 mappas, S0bre
u. geographia physica do Chile, contendo os seguintes tl'abalhos :
- Cal'ta geographica da America do Sul (escala muito pequena
não declarada) : - perfil das cordilheiras do Chile desde 24° até
42° (escala I :250.000); -vista geral das cordilheiras de Aconcagua
tomada desde as alturas de Jahnel (trabalho colorido, recommen
davel pelo detalhe e nitidez da impressão) :- secção geologica
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do solo do Chile, se~undo um plano vertical passando por Talca
huano e o vulcão de Antuc0, dando a conllecee a.maior parte
das formações geologicas que constituem o solo elo Chile,
tomando o autor para as alturas uma escala dupla das distancias,
afim ele poder, com esta difi'erença, indicar algumas formações
de pouca espessura, e figur:1Ddo mais abaixo desta secção o
perfil exacto do terreno; - vista da parte O. da quebrada dos
Piuquenes. Esta quebrada, na qual corre o rio do Gesso, af
fIuen te do Mai po, apresenta as relações da formação ela areia
vermelha com as argillas que contêm o gesso e com a formação
calcarea, notando-se, outrosim, alguns grandes dykes de sye
nita que arrebentaram as camadas tratificaelas da n-reia ver
melha i indicada, ca.da formação, por uma lettra, e seus limites
por llnnas pontuadas. - Vista. da parte E. da quebrada do
mesmo nome. E t·1. vi 'ta apresenta uma outra secção natul'al
das formações desta parte dos Andes; é pUl'allela ao cume da
cOl'dilheil'J., emquanto que a antel'ior lhe é perpendicular. 'elIa
encontra-se a areia vermelha, as argUlas com gesso e a for
mação calcarea muito des 11 volvida. - Vista elo serro de Acon
cag'ua tomada lesele o vaHe dos Patos, correspondendó à
quebrada que dá origem ao rio S. João; na parte inferior vê-se
a areia vel'melha e seus conglomerados muito desenvolvidos,
tendo mais acima a fOl'l11ação de argillas com ge so ou trias ;
estas me ma rochas com põem o serro do Acollca.qua; - vista
dos sel'ros de Bandtwias si tu;1.rlos ao S. de Chaíiarcillo, e
que apresentam uma gr,1.nde linha de levantamento, cuja
dil'ecção é a cio sy-tema chileno. Vê-se de ambos os lados

o stl'atos inclinados em sentiria opposto, e no centro um dyke
de porphyro augitico que oecupa D eixo do levantamento. E' a
esta linha que se referem os veios de prata de Chana"ciUo e arre
dores,e é ness[\ parte que a. formação jurassicn. ou oclHica, elo

hile mostra sua maior extensão. A gr.tvura ]3" comprehende
os mappas geologico seguintes:- córte situado na parte NE.
da ilha. da Quiriquina, indicando, por meio de lettras, tod,1. a
serie de camad,\s strc1.tificada da formação terciaria, desde as
areias contendo baculitos, até o terreno de carregação:- vi ta
de Lota tomada desde a. enseada ue Colcura, mo trando a for
mação de lenhito. os chUos crystallisados, ba e d,\ formação
tet'ciaria nessa parte do Chile, etc. j - córte situado entre o
porto do Thome e Bella- Vista, npl'esentando as formações geolo
gicas di versa ; o serro de N egreto sobre as margens do Bio-Bio
contendo torreno de carregação composto de troços de rócas
vulcanicas iguaes as que se ac.\ln.m nlt cOl'dilheiru, banco de
areia, areia com bancos delgados de argilla branca, e argUIa
parda com alg-uns restos de vegetaes. Seguem-se as outras
gTavuras :- vIsta elas cordilheiras donde nasce o rio Lontue :
vista dos vulcões de Chillan, tomada do serro Azul; - o vulcão
de Peteroa; interior da cratera do vulcão de A11tuCO no anno
de 1800 ; - extremidade inferior da corrente cle h.va vomitada
pelo vulcão de OSOntO ;- plano do grupo vulcanico elo Desca
bezado, na escala de I: 100.000 j - vista do mineral de Cha
1!arcilto;- quadro indicador do limite inferior das neves per
petuas, desde 24· até 53· lato S.;- quadro das correntes
atmosphericas que se manifestam durante o verão nas pro-
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vincias centraes do Cllile, desde as 10 horas da manhã até a
noite .. - outro quadro das correntes atmosphericas que se
manifestam durante a noite, nas mesmas provincias; - vista do
nevado du valle elos Cyprestes, nas cordilbeiras de Ranca{j~ta; e,
finalmente, o quadro da distribuição dos principaes vegetaes do
Chile, segundo a latitude e altitude. '

Bxp.: Governo do Chile.

447. Mineralogia por Ignacio Domeyko. Tercera edicion
que comprende principalmente las especies mineralog'icas de Cllile,
Bolivia, Perú e Provincias Argentinas.

Santiago de Chile: Imprenta ele la Libl'eria del Jlfercurio de E.

Und~!rraga y Ca. 1879,1 vol. 8° gt'. de XVlI1 -760 pp. com mappas
appensos ao texto.

Ohra de grande importancin scientiftC3, comprehendendo as
e.>pecies minemlogic:ts do Chile, Boli via, Perú, e provincias
Argentinas, firmada pelo nome competen te do illu.:itre s.luio
D. Ignacio Domeyko, professor de chimica e mineralogia na
Universidade de Santiago e ha pouco, em 23 de Janeiro de 1889,
falleciclo no Chile, paiz que adoptou como nova patria e ao qual
legou todos os va,liosos monumentos de sua profunda erudição e de
seu vasto saber, D. 19nacio Domey1\.o nasceu na Polonia em 1802,
e perseguido palas luctas e dissensões politicas de sua patrifl.,
emigrou muito joven aintla, para a Franç.l, onue estuuon o curso
ela escola de minas, tendo-se distinguido pela sua in telligencia e
superiores aptidõe~ para o estudo das sciencifl.s physicas, de tal
sorte que mais tarde foi alli mesmo contract.ado como professor de
chi mica e mineralogia para a Universidade de Santiago.

Partindo para a America, domiciliou-se na capital chilena, e
derlicou-se exclusivamente ás in vestigaçãe3 ela sciencia e ao
ma~isterio superiOl' durante mais ele 50 ann03, O governo do
Chile, attendeudo a essa dedicação e serviços do eminente sabio,
fel-o reitor de sua Universidade, e neste cargo veiu elle a fallecer
com 82 annos de iclade, depois de haver prestado a esse paiz e
a causa da sciencia e da instr'ucção pub'ica os mais assignalados
serviços. Referem jornaes chilenos que Domeyko publicou cento
e vinte e tres oPUSCUl03, tratados e memorias sobre a g"eologia,
paleontologia, physica, meteorologia, chimica, metalurgia,critica.
J)ibliographia, emi&"ração, geographia, pedagogia. viagens, elc.

Esta terceira, eclição, diz o autor referindo-se a presente obra
vem substituir as duasedições do>! Elementos de Mineralogia
que serviram part\' o ensino dest.a materia nos estabelecimentos
de instrucção publica de Coquimbó, Copiapá e Sa.ntiago. Com
a actual publicação, são apresentadas, reunidas e recompliladas
todas as especies mi neraes até hoje conhecidas no Chile e
nas tres republicas vizinhas.

A obra trata det.alhadamente dos seis typos crystallinos e
da applicação das leis de symetria as fármas derivadas; mineraes
metallicos ; mineraes não metallicos, alcalinos e terrosas, que
não contém silica j silica e si licatos ; e combl.\stiyeis não meta,llicos

E>;p : Governo do Chile.
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448. Plano topografico y geologico de la Republica de Chile.
Levantado por orden deI Gobierno bajo la direccion de~ A. Pissis.
Grabado por N. Desmadryi. I,nprilniclo pOI' Ch. Chardoll, Paris.

Escala -- 1:250.000.

E' trabalho de grande valor scientiflco, digno de toda 1'e
commendação, e por' si á b, tante para fazer' a reputação do
s:1bio illustre que o levou a etreito, por or,lem do Governo
chileno.

E' a carta geologicit e topographica da costa e interior do
Chile, desue Copii1pá até o archipelago do Ohiloé, dividida em
13 secções ou folhas separadas, e teazendo, além dos detalhes
topogt'aphicos des'e extenso territorio, as indicações em tintas de
di versas cores das rocha estrati ficadas)e pi uton icas, das formações
quaternari:.\, terci,tria, cretacea supet'ior, cretacea inferior e
juras ica, Jiasica, teia ic 1, permiana, devoniana, siluriana, etc.
notando- e que a formação quaternaria Ou quartaria, como,
qnerem alguns naturn.listas, rapresentada. ne ta carta pela cor
verde abrange a pal'te mais baixa e plana do Chile, compre
hendendo todo o littoral desue Cat'l'igal até Copiapá.

O nome respeitavel do autor do semelhante trabalho, que
bem mostra o grao de adiantamento de um povo laborio'o e cheio
ele confiaoç. no futuro de sua patr'ia, não é desconhecido no
Brazil, de que já. occupou, quando aqui esteve em 18-10, em
uma memoria que escreveu sobre sua form'lç'ão geologica, me
moria que mereceu as hoOt',ts de ser publicado no Boleti m ela
Aeadem:a ele Seieneias Il'!, F,·Ctl1ça Iilm 1842, e traduzida pelo
Sr. Barão Homem ue Mell , que P0l' SU:1 vez fel-a publicar
na Revista do Instituto Historieo e Bra;ileil'o, em 1888.

Exp. Governo do Chile.

449. Segundo apendice a la mineralogia por D. Ignacio Do
meyko.

Santiago ele Chile: lmpl'el1ta N"a ciOl1cd, 1883, I voi. in-fol. de 55 pp.

E te tl'abalho eon tém os seguintes estudos sobre os mineraes
do Chile: mineraes de peata -- associações das diversas e pecies
mineralogicas amOl'phi1S; min(\. de prata, minas de Con
dOl'riaco; mineral de Vaca - Muerta - mina de taltalina
( depal'tamen to de Co )iapá ); c1l10rureto de prll.ta mercurial;
amalgama nativa; arseniato de cobalto-; minas de Inca; minas
de prata de Tunas; rocas chilenas; sua analyse oplico-mineral
etfectuadn. em StrJSburgo pelo Dr. Julio Schneider' ; e:>pecies mi
neralogicas novamente e conhecidas ou em localidades novas;
novas inve tigaçees sobre asjazida ue guano de Mejillones ; etc.

Exp: Governo do Chile.

450. Teroer apen1ice a la mineralogia por D. Ignacio Do
meyko.

Santiago de Chile: lmprenta l'{aeiol1aZ, 1884, 1 vaI. in-8e gr. de
42 pp.
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E' um appendice ao tratado de mineralogia do meamo autor,
rela~ivo a e pecies mineralogicas do Perti, Bolívia e I epublica

. Argentina, occup:mdo- e entro outros de um mineral de antimo
niato de cal descoberto no Chile; das aguas mineraes do Peru;
do hentroZit (silicato de chumbo e magnesia) e de uma. nova
especie mineral chilena por Damour, em Pat'is, e von Rath, em
Bonn j etc.

Exp: Governo do Chile.

451. Los :Cósiles terciarios i cuartarios de Chile por el Dr.
Rudolfo Amando Philippi. Publicado por orden deI Gobierno de Chile.

Santiago de Chite: lmpl'enta de F. A. Broclútaus; Leipzig, 1887, in
foI. gr. de 256 pags. e 58 taboas com gravuras.

Obra de grande merecimento scientifico esta. Trata com
extensão e proficiencia da paleontologia do Chile, cuja historia
e desenvolvimento scientifico pode dizer-se quo appareceram
naquella republica com a impressão da obra do notavel sabio
Dr. Philippi, galardoado com osnobres titulos de membro da
Universidade do Chile, da.s Academias Reaes de Turim o Napoles
e de varias sociedades scientificas.

Vem precedida de apon tamen tos sobre a constituição geo
logica e geographica das diversas zonas do Chile em que são en
contrados os fosseis, seguindo-se a descripção minuciosa, clas
sificação, exames comparativos e estud03, em summa, das collec
ç5es dos mesmos foss~i.:l.

O autor, como ello proprio diz na introducç.;'ío que precede o
presente volume, quando tomou posse do cargo de director do
Museu Nacional de S·ll1tiago, apenas eucontrou uma duzia de
fasseis chilenos tanto da formação oolithica, com.\ das moderna,
levando o Sr. Claudio Gay, naturalista chileno, pat'a a Franç
todos os que encontrara, e que constam da sua Historia physica e
lJolitica do Chite, na qual acham-se descriptos.

Com o concurso, porém, de D. Igna<:io Domeyko e de Outl'OS
começou o l\'Iuseu a occupar-se seriamen te d03 estudos e classi
ficação de fosseis de divel'sas especies, annunciando o autor o
resultado desses estudos á Faculda<.le de sciencias physicas e
mathematicas do ClIile, em 1875. O conhecimento adquirido pelo
antor da importante collecção do flnado Olivarez., em 1858, e as
viagens realizadas em 1877, a LebU, da qualre ultou a certeza
de que a idade geologica do c<'\.rvão era terciaria, o posterior
mente, em 1878, a Coquimbo, Matansas, Ca.h nil , La Cueva e
ilha de Quil'iquina, sempre com o intuito de recolher Cosseis, logrou
o Dr. Philippi augmentar as collecções do Museu de Santiago e
chegar a conelu ão de que não lia transição entre a formação
cretacea e terciaria do Chile como estava inclina.do a admittir
em 1875.

Acompanha a obra uma lista dos fosseis quaternarios que ~e

conhecem no Chile, a qual vem a ser de muito interesse para a
compara~ão dos mesmos com a fauna actu:\! dos mares daquelle
paiz, mostrando quanta mudança tem havido ainda no ultimo
periodo do nosso globo, por isso que encontram-se entre as es
pecies quaternarias varias que não se conhecem actualmente no
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mar do Chile, ao mesmo tempo que muitas dellas, hoje abun
dantes nu, costa deste pu,iz, faltam nos depositos quaternarios.
Afim de mostrar como augmentaram os conbecimentos do Chile
á re peito de seus fosseis das formações cretácea, terciaria e
quu,ternaria, faz o autor seguir a parte introductivu, da pre
sente obra, de uma lista das especies descobertas por D'Orbigny,
em 1842 (20 especies, sendo 14 cretaceas dfl. ilha de Quiriquina,
15 terciarias de Coquimbo e uma, cardium anca commum a ambas
as locali<hues); por Darwin, em 1846 (41, 4 das quaes da for
mação cretacea); por D'Orbigny, de novo, em 1847 (22 quasi todas
da formação cretacea) j Hupé, em 1854, (41 especie", das quaes 7
da formação cretacea, as demais terciaria ), GalJb, em 1860 ( 15
especies, todas de forn::ação cretacea)j Conrad, em 1865 ; e A
Remond ele Corbinean j ennumerando e descrevendo o autor na
presen te obra 161 especies de molluscos da formação cretacea" 460
ua terciaria e 27 da quaternaria.

Completam o actual volo 52 taboas com nítidas gravuras sobre
a conchiologia do Chile.

Exp: Governo do Chile.

452. InforJlJ.e sobre el estudio minero i agricola de la rejion
comprendida entre el paralelo 23 i la laguna de Ascotan presentado
aI ministerio de lo interior por Samuel Vu,ldés y acompafiado de mapu,s,
planos de los minerales, i ue un apénuice que comprende el informo i
de los minerales de plata situauos en las provincias bolivianas de
Lipez i Sud-Chicas. Santía:;o de Chile: Imprenta Nacional, 2 vols.,
1886, ÍD-4° de 296 pp. com appendice, tabellas e um Atlas com 16
mappu,s, m. A. SaUng SW1tlía[}o 1887.

E' um relatorio completo e detalbado, digno de attenção e
estudo, ó.cerca da exploração dos terrenos mineralogicos e
agricolas da zona geographica comprehendida entre os pa
raJlelos de 23° e 20°-29' lato S. e os meridianos 68° 17' e 60~

30' de longitude O. Greellw. As noticias dos ricos e abundantes
mineraes existentes nos territorios <lessa região, que com
prebende a zon:1 N. do Chile e a pu,rt~ occidental da Bolívia,
determinuam o governo da primeira, dessas republicas a
emprehendel' os estudos necessarios para conhecer a~pratioa

Lilidade e custo tie Umlt linha ferrea, que puzesse em com
muni.cação a costa do Chile com Ascotan (Bo!ivia) e os
elementos existentes para sustental-:1, d:1ndo esses e tudos
lagar ao presente trabalho organisado em tres partes distin
ctas pelo modo seguinte :

1" parte: l'stuc!o minero-agricola da região do Soa. Nesta
parte estuda o engenheil'o Valdés não só os ricos minerios
elo territorio banhado e comprebendido pela bacia hydrogra
plüca desse rio, como tambem occupa-se com os estudos geoO'rn.
pbic<!s, geologicos e metere?l~gicos dessa zoua .. Passa'"em
egulda a tratar com especll\!Idade da I a~'te mlOeraloO'ica,

fazendo exposição clara e concisa sobre mineraes de c~bre
ue S. José deI Abra, Huantajavita, S. Antonio de Concbi,
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Caspana, Chuquicamata, Siel'l'a Gorda; mineraes de prata
,Sajasa, Aralar, Atahualpa, Inca, Victoria, Sierra Gorda,
Caparrosa. etc.

A 2" parte trata da agricultura daquellas immensas pa
ragens, clizendo' o autor que no meio daqueUe deserto de
saes, cinzas e lavas por elle percorrido, sómente se encontram,
como outros tantos oasis, quatro pequenos centros de cultivo:
Calama, Chiuchiu, Caspana e Aiquina.

Terminao livro com um appen~lice, no qual estão devidamente
e3tudados, sob o ponto de vista de eus mineraes, os territorios
das provincia boliviana' de Liper. 8 Sud-chicha , trabalho as
signado pelo chefe dessa exploração mineralogica, o Sr. D.
Francisco Latrille que por sua vez fal-o acomp~nhar dos dauos
sobre a marcba dos trabalhos nas minas de Santa Isabel de Li
pez que lhe forão ministrados por D. Antenal' Martinez R.,
administrador das minas da comp. «Nova-Lipez».

Acompanha este vol ume, uma carta topographic.t
(esc, Om,OOI4:10') do.> territori03 explorados de Atacama e
Lipéz, atraves ados pelo caminho de ferro de Antofagasta a
Huanchaca : org'anisfl,da por Samuel Valdés a vista de d0
cumento3 recolhidos pelo mesmo, pelo engenheiro Josias
Harding, e '~ompletados pela Commissão nomeada pela
< Comp. exploradora 1e Lipez». E' trabalho bem acabado,
colorido e lithogr. em Santiago (Lit. A. Saling).

O Atlas, que completa. o presente livro, compõe-se de
16 croquis dos mineraes dos pontos citados no texto.

Exp.: Governo do Chile.

453. Boletin de l(], Socied,td Nacional de 1ineri::l.. Revista
minera. - Putlicacion quincena!. Oficina: Santiago.

E' uma coUecção das revi tas sobre a industria das minas,
publiC<"I.elas quinzenalmente no Chile, e correspondentes aos
annos de 1883 (um só numero), 1884 (faltam os numeros ele
15 de Agosto e 15 de Outubro), 1885, 1886, 1887 e 1888
(até 15 ele Abril sómente).

Exp,: GO\' ,'no do Chile.

BOLIVIA

454. Lista dos metaes enviados ii. Exposição de Geographia Sul
Americana pela Soci~dade Geografica Sttcre da Bolivia.

Collecção formada pelo socio Dr. Valen tim Abecia:
N, 1, Metn,l de la mina Paula, em Portugalete. Departamen to

de Potosi.
N. 2. Bismuto nativo eleI Cnorolque (cél'ro). Provincia SUl' Chichas.

pevart~men to de Potosi.
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N. 3. Pasa queinada, motal de la mina Angeles. Portugalete.
Provincia SUl' Chichas. Departamento ele Potosi.

N. 4. Metal rico ele San Belisario. Portugalete. Provincia SUl'
Chichas. Departamento ele Potosi.

N. 5. Metal argentirero antimoniaelo de Angeles. Portuga,lete.
Provincia SUl' Chichas. Departamento de Potosi.

N. 6. Lig'an carne de vacca (g'alena argentifem) dc Sploca.
Portugalete. Provincia SUl' Chichas. Departamento de Potosi.

N. 7. Metal dei Fusti (tiene rosicler) en Portugalete. Provincia
SUl' Chichas. Departamento de Potosi.

N. 8. Metal de Tarabuco. Provincia Jamparaes. Departamento
ele Chuquisaca.

N. 9. Metal de Ubuia com bi::imu to, mica, plat;),. etc. Provincia ele
Porco. Departamen to de Potosi.

N. 10. Metal de Colquecl1aca Campanha. Pl'oviuJia ele Charcas.
Departamento de Polosi.

N. 11. Metal de Taralneo. Proviucia ele Jamparaes. Departameu to
de Chuquisaca.

N. 12. Brosa ele Talosi, mina Guadalope. Portugalete. Provincia
SUl' Chichas. Departamento de Potosi.

N. 13. Chami ele Chocaya. Portugalete. Provincia SUl' Chichas.
Departamen to de Poto.i.

N. 14. Metal ele Caisa. Provincia ele Porco. Departamento de Potosi.
N. 15. Metal rico, em cuarzo, cochizo, acerado de la Gran

Chocaya. Provincia SUl' Chichas. Departamento de Potosi.
N. 16. Metal ferroso de Choroma. :Provillcia SUl' Chichas. Depar

tamen to de PotosL
N. 17. Quemason dei Choralque. Provincia SUl' Chichas. Departa

mento de Potosi.
N. 18. Metal de la mina Candelaria. Portugalete. Provincia SUl'

Chichas. Departamento ele Potosí.
N. H). Metal de la. mina San Gl'egorio. Purtuga,lete. Provincia

SUl' Chicas. Departamento Lle Potos!.
N. 20. Metal de plata, mina y bismuto de Tasua. Provincia de

Porco. Departamento ele Potosi.
N. 21. Casa de me tales coul'iso' de la Provincia lle Lopez. De

partamento ele Potosi.
N. 22. Metal uI'osa ele Huancllaco. ProvincÍ<"t clà Porco. Departa

mento de Pot03i.
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N. 23. Metal de la Provincia de Lopez. Dep:1rtamento de
Potosi.

N. 24. Metal de la mina Fusti. Portugalete. Provincia SUl'
Chichas. Departamento de. Potosi.

N. 25. Metal de Chari-Chari. Provincia deI Cereado. Departa
mento de Fotosi.

N. 26. Metal acerado de lamina Angeles. Provincia SUl' Chichas.
Departamento de Potosi.

N. 27. Metal de la mina Pampa en la ciudad de Potosi.
N. 28. Metal fino de la mina Polo en la ciudad de Potosi.
N. 29. Galena argentifera de Huanchaco. Provincia de Porco.

Departamento de Potosi.
N. 30. Metal de la mina Angeles. Provincia Sur Chichas. De

partamento de Potosi.
N.3I. Metal de colores de la provincia de Porco. Departamento

de Potosi.
N. 32. Brosa de Arauzazú en Portugalete. Provincia SUl' Chichas.

Departamento de Potosi.
N. 33. Pirites de hierro de Lopez. Departamento de Potosi.
N. 34. Metal de Machacamarca. Provincia de Linares. Departa

mento de Potosi.
N. 35. Metal de Esmoraca. Provincia de Lopez. Departamento de

Potosi.
N. 35. Metales de Porco. Provincia de Porco. Departamento de

Polosi.
N. 37. Antracito de Lopez en el Departamento de Potosi.
N. 38. Bronce en rosicler y chumbo de Porco. Provincia de Porco.

Departamento de Potosi.
N. 39. Metal de Caracoles, mina Deseada. Departamento de

Cotija.
N. 40. Metal rico de Porco. Província de Porco. Departamento de

Potosi.
N.41. Metal de Maragern.. Provincia de Chagante. Departamento

de Potosi.
N. 42. Metal de arenas en el cerro de Potosi. Departamento de

Potosi.
N. 43. Metal puro de earacoles. Departamento de Cobija.
N. 44. Azofre puro de los depositos de Pocopoconi. Província de

Lopez. Departamento de Potosi.



GEOLOGIA E MINEJ;tALOGIA. ANTHROPOLOGIA lU

N. 45. Tentratulos de Taralneo. Provincia de Jamparaes. De
partamento de Chuquisaca.

N. 46. Cobre nativo de Taralneo. Provincia de Jamparaes. De
pal't:1mento de Chuquisaca.

N. 47. Antracito de la pl'oviocia de Lopez. Departamento de
Potosi.

N. 48. Metal de Mercurio de Challatil'i. Provincia dei Cel'cado.
Departamento de Potosi.

Exp.: Dr. Valentim Abeciá.

455. Cabeza de un monolito de Tiaguanaco - Projeto deI
Sr. Ojeda para el cuerpo de una cabeza de monolito encontrado eu
Tiaguanaco - Dibujado por José Rodriguez Rocha.

Desenhado em papel-tela.
Exp. : Governo d:l. Bolivin.

456. Viaj e ai celebre «Camante» !lecho por una sociedad de
ailcionados á la mineralogia. Cuzco 1840 - folheto.

Exp.: Secretari:!. de eskangeiros.

457. Las Regiones Andinas, p:Jr Augustio Aspii1zu. La
caiverna de Illampu, in-fo1. gl'. ele 7 pp.

Copia manuscripta do n. 15 do « Boletin ele Instruccion» pu
l.Jlicada em La Paz, em 10 de Fevereiro de 1888, pela Commissão
de Geographia do depa.rt. ele La Paz.

E' um ligeil'o estudo de geologia pelo illuslrac10 Sr. Aspiazu,
no qual tr<Áta. em geral da formação e curiosirlades scientiiicas
das grutas e cavel'Oas da cordilheira do:> Andes, e com flspe
cialitlade da do Illampu, situada no vice-cantão de S. Pedro, a
h'es leguas de distancia. do povoado de Sorata, Bolivia, e pro
xima á base da montanha daquelle nome.

Exp. : Governo dn Bolivia.

458. Regiones Andinas por Agustin Aspiazu. l\1e3eta de los
Andes.

E' o :1rtigo reproduzido pela Commissão de Geographia do
Depart. de La Paz, no n. 2142 do periodico «EI Commercio» de
La Paz, de 16 de Junho de 1888.

I~xp. : Governo dn Bolivin.

459. Les Roches des Cordilléres, par J. M. Jujovic (pro
fessor da faculdade de sciellcias de Belgrado) - Paris 11llp. A. Lakt&re,
1884.

Exp. : Di'. Orville Derby.
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REPUBLICA ARGENTINA

460. Beitrage zur· Geologie unel Palreontologie eler Argen
tinischen Republik unel eles angrensemlen, Iwischen duo 32 uml 33"
S, B, Golegonen Theiles der Chilenischen cordlllere, von Dr. Alfred
Stelzner. Cosse~ ~tnc~ Ber~in Vedo{j un Theoclol' Fischel', 1885.

Exp. : DI'. Orville Deruy,

461, In:f'orllle sobre los elistrictos l\Ilnerales, Minas y Estable
cimientos de la Republica Argentina en 1868-69 (Acompai1ado ele 14
planos, etc, etc,) Presentado aI Exm. Gobierno Nacional por el [ayor
F. Ignacio Rickard F. G. S. F. R. G. S., & (Miembro de la Real
Sociedad de Geografia y Geologia de Inglaterra), Inspector General de
Minas (en comision),

Publicacion oficial deI Ministerio deI Interior Junho 1869.
Buenos Aires: Imprel1ta, Litografia y FUi'lclicion de Typos Ct

Vapor, 1869, 1 vol. in-4° gr. de 190 pp. com muitos planos e tabellas,
em appendice e interc. no texto,

Refere-se aos districtos mineraes, minas e estabelecimento das
provincias de San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Cata
marca e Córdoba, com o resumo estatistico do estado da industria
de mineração nas referidas provincias, e faz, no capitulo dedi
cado ás - observações - algumas consideraç'ões pam provar
que essa industria na Republica Argentina não é, como geral
mente acreditam, um negocio insigniticante, mas 111ll facto incon
testavel a existencia de riquezas naturaes daquelle solo, que,
pela sua abundancia e immensa exten ão, igualam ús de qualquer
outro paiz da America do Sul. O ca.pitulo dos annexos - tmta
das leis vigentes en San JL:an, e em eg'uida a estes estão as
di versas plantas dos estabelecimen tos dp. mi nas,

Exp. : Instituto Geogra phico Argentino,

462. La Mineria y el Cerro de Famatil1a. Conferencia dada
por el Dr, Guillermo San Roman en el club Industrial el dia 11 de
Setiembre de 1878.

Buenos Ail'es: Impl'enta de Pablo E, Coni, Especia~ ]Jm'a obras,
1878, 1 vaI. in-fol. peq. de 28 pp.

E' um ei>tudoacel'c<Lda imporlaocia e porril' da indust, ia da.
Jl1inel'a<;ão 1M Republica At'geuLina, c soure a. montanha. de
l"amn tino, como I'onte rle !'jqneza nacional. destinada a melhorar
as cOll,liçü('::; dI) COI11IlI('!' iu o da,; illllu'll'j"i; d"fIl\I;dle paiz,

Exp. ln5:'Lttll n (~e')gl' 'l,hif'O Al'gpnLinn,
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463. EI carbon da pieclra. Discurso pronunciado ante el
Exm. Presidente de la Republica, Dr. D. icolas Avellaneda, en ai
salon de funciones pu1licas da la Universidad Mayor de San Carlos,
an Córdoba, el 12 de Noviembre de 1876. Por el Dr. Luis Brackebuscll,
cateclratico de mineralogia y geologia eu dicha universidad. Aumen
tado com :1notaciones.

Rio Qual'lo: bnprenta ~e «La Vo:; de Rio QUal·tO», 1876, 1 vaI.
iu~fo L peq. de 48 pp.

Neste discurso do Dr. Brackebuscb, está traçada uma com
pleta monographia do ca.rvão de pedra.

Exp.: Instituto Geographico Al·gentino.

464. The :mineral and other resources of tbe argentine Re
public (La Plata) in 1869.

Publicado por ordem e pecial do governo nacional, pelo major F.
19nacio Rickard, Londres. Dtmly &: Qomp. Impl'., 18701 vol. in-40 •

Exp.: Bibliotheca Illlpel'illJ.

4G5. Aug'usto Bravard-Observaciones Geologicas sobre
lUJIerentes Terrenos de Transporte en la Hoya deI Plata - Buenos
Ayre', 1857, pp. 88.

O autor procurando proTar que a parte inferior da formação
l)ampéana. pertence a idade terciaria (epoca pliocena) e não á
quarternaria como g:eralmente se suppunlla, - da tuna relac;:.ão
elo fosseis reconheciao no terreno das Pampas.

Exp.: Dr. ar. Derby.

466. Augusto Bravard - Monographia de lo Terrenos Ma
rinas Terciarios de las cercanias dei Parana - Parana, 1858, pp. 107.

Um argumento contra a extravagante referencia dos terrenos
fossiliferos do Parana á formnção juranica, feila pelo Sr. Martin
(\e Moussy. Da uma lista de 49 e pecies C<lracteristicas d'e ta for
mação e de 22 especies encontradas n'ellit/ mas transportadas de
formações mais antigas. D'estas especies somente oito tinham sido
anteriormente reconhecidas por D'Orbigny e Darwin não se en
contrando nenhuma das 22 especies de Moussy identificadas com
b auxilio de um tratado elementar de geologia.

Exp.: Dr. ar. Derby.

467, Florentino AlD.eghino -La Formação Pampeana
ó estudio sobre los Terrenos de Transporte de la cuanca deI Plata. G.
Masson, Paris, 1881 pp. 371 e 2 estampas.

Uma descripção dos diversos terrenos das Pampas com a
discussão das suas relações geologicas e modo de origens contes
tando em alguns -pontos as opiniões de D'Orbigny, Darwin,
Bravarcl e Burmaister.

Exp.: DI'. ar. Derby.
~eogr. pbySica. S
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468. Codazzi, A - Resumeq de la Ga,ogr~fLa de Vene
zuela. Paris, H. Fournier & Campo, 1841, in-8°,pp. 641.

Exp.: Dr. 01'. Derby,

469. Bro~n and Sa~kins - Reports on the pbysical,
descriptive and economic Geology of British Guiana. London, Longman
Green, & Comp. 1875, pp. 297 e I estampa de secções geologicas e
1 carta.

Esta valiosa obra é e3pecialmente interessante aos Brazileiros
pela riqueza em daclos geogllaphicos e geologicos da região
adjacente ao fronteiro, que se estende com 03 mesmos caractere3
pelo territorio do lmperio.

Exp.: Dr. ar. De,·by.

URUGUAY

470. Mapa g-eologico de la zona-cal'bonifera del Rio de h1 Plat;],
situada eu el territorio N. N. E, de la Republica Oriental deI Uruguay y
S\l limitrofe el deI S. S. O. deI Imperio do Brazil. Levantado por el
geologo Don Clemente Barrial Posada, 1876. Escala de om,005: I kilo
~etro,

E' o plano geologico e topographico, representado em escala
grande~ da zona carbonifera do departamento uruguayo du
Cer?'o.

Traz o cárte geologico do terreno carbonifero do arroio Can
diota (Bra~il, proVÍncia do Rio Grande do ~ul), copia de uma
linte existente na margem direita do dito arroio, ao qual deno
mina,m na, localidade - Ser-ro Partido,

Expo: GQverno, Ur\lguayoo

471 1 Region aurifera. de Tacuarembó. Plano geologico-topo
corographico de sellciones de los distl'ictos de Cufiapirú, Corrales y Ja
guary. Levantado por el que suscribe eu, el afio de 1869, y adicionado
~ el a,úo de 1880, Olemente Barrial Posada. Escala de 0"\02: ! kilo
metro.

Trabalho manuscripto e inedito, de grande valor, repre
sentando a carta topog-raphica, em esca,la grande, da zona da
Republica, do Uruguay comprehendida entre os valles dos rios
Tacuarembó, Corrales e Cunapirú, e no qual faz sobresahir,
especialmente, por meio de minuciosas indicações a côres di versas,
as formações geologicas dos terrenos compr~hendidos por es, es
vaUes. Nellas estuda o autor as series neptunian,a e plutonica,
os periodos neozoico, cenowico, paleozoico e eruptivo, e terrenos
de alluvião moderno, antigo de denudaç~o e alluYião auriferos,
de denudação antigo (paludosus temporalis) eoceno, jurasico,
carbonifero, devoniano, siluriano e granitico não esquecendo
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assignalar tambem as bétas (dikes, filões e veias) de quartzo
aurifero de origem eruptiva, as de quartzo ferruginoso (ferro
oxydulado), as rochas calcareus (dolomia), e minas de ouro, os
engenhos, ou moinhos para os mineraes aurifero , fornos de cal,
povoado, estradas de rodagem, etc., que mais interessante
tornam a actual planta da região aurifera do Tacuarembó, cujo
eixo mineralogico é formado pela cordilheira de Smlt'Anna que
e dirige ao 1'\1010 320 30' SE e pela parte NE, da cordilheira de

Haedo, abrangendo a exten ão de 128 kilometros, na Republica
do Uruguay.

Acompanha este plano uma obra do mesmo Sr, Posada, inti
tulada: «Origen de la region aurifera de Tacuarembó, etc. »,
que tambem figura na actual exposição de geographia.

O plano é desenhado em papel-tela..
Exp.: Governo Uruguayo.

472. Republica Oriental deI Uruguay, America
dei mI. Origen de la Region Aurifera de Tacuarembó, su analogia y
concordancia COIl las demas deI coutinente Americano. Por Clemente
Barrial Posada.

Segunda Edicion, decretada por el gobiemo ele la Republica
deI Uruguay el 4 de Febrero de 1888.

Montevideo: lmprellta «Et Siglo Itust"ado» de Turenne, Varri
ye., 1888, I vol. in-go~r. ele IV-I03 pp.

Obra de grande mereCImento, escripta em hespanhol e fmncez
pelo r. Posada para a Exposiçlo continental sul-americana
de 1882 em Blleno Ayres, cujo jllry premiou-a com medalha
de ouro.

E' precedida dos documento otUciaes que a autorisaram sua
impre são p@r conta do Estado urllgllayo; e esta dividida em
duas partes distinctas; a ln refere-se ás minas de ouro da região
do Taquarembó, e foi publicada, em parte, em Janeiro de 1881
nos diarios de Montevidéo «EI iglo» e «EI Bien Publico», am
pliada e addicionada com a enumeração e descripção dos exem
plares mineraes apre entados pelo autor á citada exposição de
Buenos Ayres, e, em 18 ,correcta, pelo mesmo r. Posada,
para as exposições de Barcelona e Paris de 188 e 18 9.

A 2'" (annexo n. I a obra citada) escripti1 em 1878, trata do
estudo geologico la região aurifera de Taquarembó, comprehen
dendo os districtos de Yag-uary, Corrales e Cuilapirú, igual
mente premiada pelo jury da exposição de 1878, de Paris, com a
menção houro ·a.

E' trabalho de inestimavel valor cientifico, escripto com cla
reza e muita proficiencia e que encerra preciosos sllbsidio~ para
os estudos geologicos do continente sul-americano. Cumpre no
tar, diz o autor, no capitulo em que se refere aos dados e obser
vações sobre as regiões auriferas de Taqua,rembó (pag. 97),
que, não obstante o nome do - auriferas - dado as regiões
alludida no presente estudo, não é tão ómente o ouro em com
munidade com os demais metaes referidos o que nellas existe.
Outros mineraes metallicos existem, que constituem por si depo
sitos proprios, servindo-lhes de origem o quartzo-eruptivo, de'
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structura em veias e filões; estes metaes são : o cobre-carLJo
nado, o chumbo, a galena argentifera, a pratn, particularmente
as especies argirosa e í'reislebenita, cinabrio e o ferro. As re
giões de California Matto Grosso e Taquarembó contêm todos
estes mineraes; as outras só alguns, cOlno o cJbre, chnlUbo.
galena al'gentifera e ferro, porém, além dos indicados antes,
existem tambem na de Taqual'embó, o teluro-aura-argentifero,
no districto de Yagnari, servindo de origem o quartzo; etc ...

Exp,: Go,erno Uruguayo.

BRAZIL

Geologia Geral

473. Gervais e AD1eg'hino - Dos mamiferos [osi les de la
America dei Sul- Pari, F. Savy, 1880, 8° pp.

Exl'.; Dr. O". Der1Jy,

474. "Waag'en~ "W.- Mittheilung' eines Bl'iefes von Herrn O.
A. Derby über Spuren einer carbonen Eiszeit in Sud Amerika - Neues
Jahrbuch für Mineralogie, 1888. VoI. II pp. 172-177.

Communicação de uma carta do Sl', O. A. Derby de crevendo
a estructura geologica da parte austral do Brazil e a existencia
ele phenomenos semelhantes aos que na lndia, Australia e
Arrica são referidos a uma epoca O'lacial no tempo carbo
nifero.

Exp.; Dr. 01'. lJerb).

475. Reinhardt~ "Winge DUTKEN e lIA SEN - E. Museu
Lundi Copenhagen, 1888 Cllm 14 estampas.

Collacção de contribuições (em dinamn,rquez) sobre os fos eis
colleccionados pelo Dr. Lunel nas cavernas de Minas Gerae .

Exp.: DI'. 01'. lJer1Jy.

41ô. "White. C. A. Contribuições a Paleontologia do Brazil
(com versão original em inglaz), Archivos elo Museu Nacional do Rio
de Janeiro. Vo1. 18SS, pp. ~73 a 28 estampa .

Descripções e figuras de 204 especies ele Mollu cos e Echinoides
do terreno cretaceo das provincias da Bahia, Sergipe, Pernam
buco e Par:]..

Exp.: Dr. 01'. Del"1Jy.

477. Jordano l\'J:achado - Baitrag zur Petrographie der'
südwastlichau Granze zwischon I'dinas-Garaas oS. P[l,ulo - Tscher-
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mak's mineralogi che und petrographische Mittheilungen.Vol. IX, 1887,
I p. 41 com :3 e tampas.

Valioso estudo petrographico obre as rochas da visinhança
de Poços de Caldas.

Ex!,,: D,'. 01'. Del'!>Y.

478. Boutan~ E.- Le Diamant - Encyclopedie Chimique pu
bliée sous la dire tion de M. Frémy, Tome Il Métallõides, comple
ment, 2'0' partie. Paris, par Ch. Dunod, 1886, 8°, pp. 320 com 17
e" tampas .

Capitulo IV pp. 122-147 contém um excellente resumo do
que é conhecido sobre o diamante no Brazil.

Exp.: DI'. 01'. Del'hy.

479. Rosenbusch~ H,- Mikrokopi::;che PlIysiographie de
Mineralen und Gestelne, 2<1 ediçã.o,- tuttgart, E, Roch, 1887, 2 vo
lume5 in-8°.

O volume segundo contém numero as referencia à. rocbas
hrazileiras lornecida pelo rs, Derb,V e Bauer.

Ex!'.: D,'. Dr. DorlJ~·.

480. Rosenbusch~ H.- Minern.logl. che und O'eognostische
'otizen Ton einer Reise ia Sud-Bl'asilien- Verhandlung der natur

for'chenden Ue ell chart in Freiberg, VaI. V, 1870, pp. 97 -135.

Notas petl'ographicas sobre rochas das provincias do Rio de
Janeiro e São Paulo.

]':xp.: 111'. o". Dcl'!>Y .

..J81, Da'VVson~ J. "W.- On Rhizocarps in the palaeozoic
period - Canadian Naturalist (~) 18 5 (~) pp. 8.

Descreve e figura corpos fosseis do deyooiano dos rio Trom
betas e lVIaecurú que parecem er fructos de rhizocarpes.

(Sendo e ta nota feita á vista ele uma praTa, o 100'ar e data
de publicaçi'i.o é elu vidosa).

Ex\,,: DI'. O,'. DCI'hy.

482. Cope~ E. D.- A cootribulion to tbe vertebrate palaeon
tology of Brazil-Proceediogs of tho Amel'lcao Pbilo ophical Society,
1885, pp. 21 com I e tampa.

Descreve um genero e tres especies nova.s de peixes do cretaceo
da Bahia, Sergipe e Pernambuco; uma especie de reptil do cretaceo
de Pernambuco; um geoel'o de reptil elo cal bonifel'o de S. Paulo
(com figuras) e uma'especie de mamíferos (Toxoeloa) do plioceno
da Bahia.

I':xp,: D,', o", D~l'h)',
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483. Gorceix, H.- Estudo sobre [1, monazita e a xenotima do
Brazil- Annaes da Escola de Minas de Ouro Prelo, vaI. 1V, 1885,
pp. 29-48.

Notas s01)l'e a composição do modo de occurrencias dos mineraes
mencionados.

Exp.: Dr. 01'. Derby.

484. Gorceix, H. - SUl' le martite clu Brésil- Comptes
Rendus, vaI. XC, 1880, pp. 316-318.

Attribue a formação de martita á alteração de pyrita.
Exp.: Dr. 01'. Derby.

485. Gorceix, :I-I.- SUl' une rache intercalée dans le gneiss
de la Mantiqueira (Brésil)- Comptes Rendus, valo LXXXlI, 1876,
pp. 688-689.

Descripção e analyse ele uma rocha composta principalmente
de epidoto.

Exp.: Dr. 01'. Dcrby.

486. Gorceix, H.- SUl' la canga du Brésil e sur le bassin
d'eau douce de Fonseca, - Comptes Rendus, vaI. LXXXII, 1876,
pp. 631-632.

Altribue a canga a desintegração dos itabirites e descreve um
deposito argilloso contendo folhas fosseis debaixo da canga do
Fonseca.

Exp.: Dr. 01'. Derby.

487. Derby, O. A..- On the occurrence of monazite as an
accessory element in rocks - American Journalof Science and Arts,
vaI. XXXVII, 1889, pp. 109-113.

Annuncia que pelo uso da batea este mineral raro foi encon
trado quasi universalmente disseminado no gneiss e granito do
sul do Brazil.

Exp.: Dr. 01'. DCl'by.

488. Derby, O. A.- Contribuição para o estudo de geograpbia
physica do vaUe do Rio Grande - Boletim da Sociedade de Geogra
phia do Rio de Janeiro, vaI. I, n. 4, 1885, pp. 30.

Esboço geral da structura physica e geologica da bacia elo
Paraná de seu tributaria, o rio Grande.

Exp.: Dr. 01'. Derby.

489. Derby, O. A.- On the flexibility of Itacolumite- Ame
ric.'l.n Journal of Saience and Arts, vaI. XXVIII, 1884, pp. 203-205.

Attribue a propriedade de flexibilidade á alteraçl10 da rocha.
Exp.: Dr. 01'. Derby.
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490. Derby~ o. A.- Relataria acerca dos estudos geologicos
praticados nos vaUes do Rio das Velha e Alto S. Francisco.- Rio de
Janeiro, Typographia Nacional, 1889, pp. 38.

Esboço geologico da parte superior da bacia do S. Francisco e
uma parte da bacia do alto Parana.

Exp.: Dr. Ot'. Derby.

491. Derby~ o. A.- On Bl'azilian specimens of martite
American Journa1 of Science and Arts de Abril de 1882, I p.

Attrlbue a formação de martito á alteração do magnetito.
Exp.: Dt'. ar. Dcr1Jy.

492. Derby ~ o. A- Contribuição para o estudo da geologia
do vaUe do rio São Francisco - Archivos do Museu Nacional do Rio de
Janeiro, vaI. IV, 1886, pp. 87 - 119.

Discus 'ão da estructura geologica geral do vaUe do São Fran
cisco abaixo da confluencia do Rio das Velhas, conforme os estu
dos eil'ectuados em 1879-80.

Exp.: Dr, 01'. Derby.

493. Derby~ o. A. - On the age of the Bl'azilian gneiss
series, Discovery of Eozoon - American Journal of Seience and Arts
vaI. XIX, 18130, pp. 32·1-324.

Nota sobre o calcareo incltúdo no gnei s do vaUe do Parahyba
e perto da cachoeira de Paulo A:tronso e <.le occurrencias do up
posto fossil, Eozoon.

Exp.: Dr, 01'. Det'by.

494. Derby~ O. A.- Notice of tht:l palaeozoie fossils (acom
panhando uma memoria intitulada Eooplol·ation of Lahe TiticCtC4 by Ale
ooanàe,' Agassi:: anel S. W. Garmen) - BuUetin of the Museum of com·
parative Zoology, vaI. lII, n. 13, 1875, pags. 279-286.

Descreve 10 especies de fosseis carboniferos e 2 devonianos que
pela. maior parte ão identicos com os do baixo-Ama,zonas. ,,[;,

Exp,: Dt', ar. Derby,

'195. Rat.hbun~ R.- Prof. Rartt on the Brazilian Sandstone
Reefs- t11e American Naturalist, vaI. XIII, 1879, pagS. 347-358.

Exposição dos estudos e eonclusões do fallecido prof. Hartt, em
grande parte ineditas, sobre a estructura e origem dos recifes
de grés da costa do Brazil.

Exp.: Dr. ar, Derby.
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496. Liais~ E.- Clünats, geologie, fauna et g'eographie botani
que du Brésil -Paris, Garnier freres, 1872, 8°. pags. 640 com 1 carta.

A parte designada« Geologie du Brésil » occupa 299 pags.
Exp,: Dr, O". Dei'l'y,

497. :I-Iartt~ C. F.- Geology and physical geography of
BraziL- Boston. 1870,8°, pags. 606 com mappa.

Descripção geologica do Imperio por provincias baseada nas
proprias observações do autor na zona do Iittoral desde o Rio
de Janeiro a Recife e uma di3cussão das noticias de outros via
jan tes para a parte restante; especialmente valiosa para as pro
vincias de Rio do Janeiro, Espirito Santo, Bahia e a região
oriental de Minas Geraes, as bacias cretaceas da costa e os recifes
de coral e de grés.

Exp.: Dr. Or. Derby.

498. Plant~ N. ---: The Brazilian coaI fields with a description
of the plant remains by W. Carruthers, Geolo o'ic!tl Magazine, vaI 6,
n.4, 1869.

Descripção da bacia carbonifica do Candiota na provincia do
Rio Grande do Sul com :fig'uras de três especies de plantas
fosseis.

Exp.: Dr. Or. Dcrby.

499. 'Willialllson~ E.- Geology of t!Je Parahyba n.n<l Per
nambuco Gold Regions - Transactions of the Manchester Geologicn.l
Society, vaI. VI, 1867, pags. 113-122, com uma estampa.

Notas de uma viagem entre a cidade do Recife e Pin.nco na
provincia da Parahyba.

Exp.: Dr. Or. Derby.

500. Cal:>anellla, Dr. J. S.- Decomposição <los penedos
no Brazil- Trabalhos dn. Sociedade Vellosiaua, 1855, e Rio de Janeiro,
1866, 4°, pags. 32.

Observações sobre a origem do solo .'uperficia1 da vizinhança
do Rio de Janeiro.

Exp.: Dr. Or. Derby.

501. Oapane:m.a~ G. S.- Relataria da secção ge010gica 
Trabalhos da commissão scientifica de exploração. - Introducção, Rio
de Janeiro, 1863, pags. CXX1-CXLIlI.

Noticia da geologia da provincia do Ceará.
F,xp.: 1.11', ar. Derby,
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502. Plant, J. - On the discovery or coaI in Brazil. Tran
sactions of the Mancilester Geological Society, vol. I, 1864, pp.
294-304.

Noticia das explorações do Sr. N. Plaut, na provincia do Rio.
Grande do Sul.

Exp,: DI', 01'. D~l'b)',

503. Foetterle, Franz.- Die Geologie von Sud'-Âmerika
Pettermann, Geograpiliche MitLheilungen, 1857.

Exp.: DI', 01'. Del'b)' ,

504. Rath, Dr. Carlos. - Fragmentos geologicos e
g-eograpbicos para a parte physica da estatistica da províncias de
S. Paulo e Paraná., . Paulo, 1856,4°, pp. 78.

lOtas geologicc'1.s sobre o sul de S. Paulo e norte do Paraná.
Exp.: DI'. Ol'V, Del'b)',

505. BurlaID.aque, Dr. F. L. C.- oticia ácerca dos animaes
de raças extinctas descobertos em varios pontos do Brazil- Trabalhos
da Sociedade Vellosiana, Rio de Janeiro 1855, pp. 1-21,

Dá noticias pe varias localidades em que e tem encontrado
ossos de animaes extinctos,

I':xp.: DI'. O,'. Del'b)'.

506. Foetterle, l<-'ranz - Die geologi cbe Cebersicht
karte eles mittleren Theiles von Sud-Amerika, mit einem \"orworte
von \V. Haidenger - Vienna, 1854,8°, com 1 carta.

E boço da carta geologica da AmericlL do Sul conforme os
trabalhos publicados até este tempo.

Exp,: DI'. o". Del'b)'.

507. Pissis, A. - MélUoire SUl' la, position geologique !les ter
rains de la partie au trale du BI'ésil, et SUl' les soulevement qui, à. di
verses époques, ont changé le reliefde cette contrée-l\1emoü'es presentes
par divers savans à.l'Académié des Sciences- vol. X, 1848, pp. 353-413
com tres cartas geologicas e tres estampas de secções geologicas.

Trat a especialmente da região entre Bahia e Curityba, e ao léste
dos Rios S. Francisco e Paraná. Dá uma excellente de cripção dos
terrenos de gnei s e schistos metamorphosiados da pl'ovincias do
Rio de Janeiro, Minas Geraes e S, Paulo e procura determinar os
diversos systemas de soblevamento de accordo com a tlleoria de
Ellede Beaumont. Refere com razão á edade ter'ciaria, as bacias
de agua doce do alto Parabyba e nHo Tieté, mas attribue errada
mente á siluriana os schistos de idade Cétrbonifera (que ainda não
tinham fornecido fosseis ) da província de S. Paulo e o grés de
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diversas edades das províncias da Babia, Minas Geraes, S. Paulo
e Paraná.

As cartas são: uma geral da região desde Bahia a Curityba,
uma especial da região aurífera de Minas Geraes, e um esboço
de restauração da geographia desta parte do Brazil durante a
idade siluriana.

Exp.: DI'. 01'. Del'by.

508. Esch-wege, 'W. L. - Beitriige zur Gebirgskunue
BraEiliens - Bel'lín, G. Reímer, 1832, 80

, pp. 488 com 4 cartas e
perfis geologicos.

Resumo em forma de notas de viagem das observações geolo
gicas feitas durante uma resiclencia de 11 annos principalmente
na provincia de Minas Gel'aes, com um extracto e discussão das
notas geologicas contidas na « Viagem» dos 81'S. 8píx e Martius.
E com o Geognostisches Gemálde do mesmo autor a primeira obra
geral, em ordem de tempo, que trata exclusivamente da geologia
brazileira e é até hoje a melhor sobre a região mineira.

Exp.: DI'. aI'. Del'by.

509. Esch"'W"ege" 'W. L.-Pluto Brasiliensis-Berlín, G.
Reímer, 1833, 8°, pp. 614 com nove mappas e estampas.

Valiosissimo repertorio de informações sQbre as minas de ouro,
diamantes e outros mineraes no Brazil,:1 sua historia, modo de
occurrencia e exploração e sua producção, oom um resumo da res
pectiva legislação.

Exp.: DI'. 01'. Del'by.

510. PohI" J. E. - Beitràge zur Gebirgskunde Brasiliens,
extrahido do «Reise in lnnern von Brasilien» do mesmo autor
Vienn:1. 1832, 4°, pp. 64 com uma estampa.

Contém notas petrographicas e mineralogicas sobre visinbanças
do Rio de Janeiro e a estrada para Goyaz.

Exp.: Dr. 01'. Derby.

511. Lund" P. 'W.- Om Ruler i Kalksteen i uet indre ai
Brasilien der tilduls indeholde FossUe Knokler. Copenhagen 1836, 4°,
com cinco estampas.

Noticia sobre as cavernas cOLtendo ossos fosseis da visinhança
de Lagóa Santa, Pl'ovincia de Minas Geraes.

Uma traducção portugueza foi publicada nos ann:l.es da Escola
de Minas, vaI. lU e IV.

Exp.: DI'. 01'. Derby.

512. Lund, Dr. P.W. - Blik paa Brasiliens dyreverden for
sidste jordomvâeltuing. Copenhagen, 1838-1845, 4°, nove partes em 2
vaIs. com 51 estampas.
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Descripção e figuras dos mammiferos fosseis encontr~d~s nas
grutas calcareas da visinbança de Lagoa Santa, provlDCla de
Minas Gemes.

Veja-se na Revista do Instituto Historico, valo IV, 1842, pags.
80-87 e vol. "\ I, 1844, pags. 326-334 um resumo desta obra feito
pelo proprio autor.

Exp.: DI'. ar. Derh~'.

513. Gardner~ George- Geological notes made during
a journey from the coast into the interior of the province of Ceara in
tbe north of Brasil, embrailing an account of a Deposit of Fossil Fishes
- Edinburgb new Philosophical Journal, 1841, pago 75.

Descreve a e~tructura geologica das chapadas de grés da pro
vincia do Ceara e o depo ito de peixes fosseis.

Exp.: DI'. 01'. Del'hy.

514. Parigo(,~ J. - Memoria sobre as minas de carvão de
pedra do Brazil. Rio de Janeiro, J. Villeneuve & C.a, 1841,8', pp. 30.

Exp.: DI'. 01'. Del·hy.

515. Martins. Ueber die in der Serra de Sincuru Diam[\,ut
Localitaten - Munchen Gel. anzeigen, 1846.

Exp.: D,·. 01'. Del·hy.

516. I-Ie1Jnreichen~ V. - Uber das geognostische Vor
kommen der Diamanten und ihre Gewinnungil methoden auf der Serr[\,
do Grão-Mogol' in der provinz Miuas Geraes in Brazilien - Wien,
Braumüller e Seídel, 1846, 8', pp. 7'1 e nove estampas.

Descripção geologica com perdI da região entre o Jequiti
nhonha e São Francisco com referencia especial a celebre loca
lidade diamantifern. de Grão-Mogol.

Exp.: D,·. 01'. Derhy.

517. Apontalllentos geologicos - por G. S. Capa
nema, 1868, IV, 80 pp.

O autor, depois de um ligeiro prologo em que da as r:.tzões
da não publicação de trabalhos de maior vulto, para os quaes
accuLUulara muitos elemen tos em suas viagens, estuda, entre
outros ass11mptos, as rochas que predominam nas serras do
nosso littoral ~ o gneiss, o granito, O pO?'phi1'O e o diol'ito; as mo
dificações que solTreram massas crystallinas jâ solidificadas, etc.

Exp.: Instituto Polytcchnico.

518. "Weiss. Ueber das sudliche Ende des Gebirgszuges vou Brasi·
lieu in der PrLlvinz S. Pedro do Sul und der Banda oriental oder dem
Staate von Moutevideo j nach den Sarnmlungen der Herro FI'.
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Sellow. - Abhancll un gen der Akademie der Wissenschaften ZLl Wiens
1827, pp. 217 - 293 com 4 estampas.

Descripção geologica da pl'ovíncia do Rio Gru.nde do Sul e a
Republica. de Uruguay, baseada. nas colleções a notas do Sr.
Sellow COI11 figuras de o sos le :.\IegaLhesium e Glyptotlon. E' o
pdmeil'o, e ate boje mais exacto, tralJalllO ::iobl'e a geologia do Rio
Grande do Sul. Dei. noticia da. existencia d c,"\'l'vão e de madeira
fosseis em terl'eno::i que Weis' refel'e á tel'ciaria ma que Sellow
mais acertadamente chamou de Rotl1liegel1lle ( Permiana ).

Exp.: D,'. o". DcriJy.

519. Eschvvege, -W. L:- Brasilien die neue Welt, Braun"
choweig, 1827, 88, pp. 435.

Miscellanea scientifica sobre o Brazil.
Exp.: Dt·, Or. Derby.

520. D. Orbigny, A. - Voyage dans l'Amerique Meridional
executee pendant les ::tDnées 1826 - 1833, voI. III. Partie 3. Geologie
pp. 375 com lO cartas ; pal'tie4" Palaeontologic pp. 177 com 22 estam
pas. Paris, P. Bertrand, 1842, 4°.

Trata priucipalmente da Republica Argentina e região andi
na. Interessam particularmente ao Brazll a::i observal,lões obre
a província de Chiquitos na Bolivia e ao 10n""0 do rio Gnaporé.

Exp.: Dr. Or. Derby.

521. Esch--w-ege, --w-. L. - GeoO"nostisches GemiLlde von
Brasilien und waurscheioliches Muttergestein cl~r Diamanten, \\Teimar,
1822, pp. 44, com uma estampa.

Primeira descl'ipção. verdadeiramente scientifica do systema
orographico do Brazil e los cu.ractercs geologicos da re""ião au
rifera e diamantifera da província de Mina' Gerae .

Exp.: Dr. 01'. Derby.

522. Eschvvege vv. L. - Jonrnal von Bra ilien, 'Welmar,
1818, 8°, 2 parte~, pp. 546, com \) estampas.

Miscellanea scíen ti fica sobre o Brazil incluindo observaÇÕes geo
. lugicas com C.ll'ta e pel'tl1 d,"\' região ao leste de Onro Preto e da
mma de ferI'O de Ip,tllema.

Exp.: Dr. ar. Del'by.

523. Carta Geognosticu. da costa Oriental do Brazil ao sertão
do Rio S, Francisco, acbada entre os papeis do Dl'. Virgilio Helm
reichen, fallecído em 1851 da febre amarell,"\', depois de ter voltado
da ua viagem de indagações scientificas durante :3 annos em Minas,
Cuiabá, e Rio Paraguay, Missões e Rio Grande, 1853.

Exp.: R"l'fio fiomem de )[0110.
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524. D. PEDRO AUGU'TO DE AXE COBURGO GOTriA - breves

considerações sobre mineralogia, geologia e industria mineira do
Brazil. Projecto de consolidação dos trabalhos relativos a e te as
sumpto, Conferencia reali~ada a 7 de Novembro de 1888 no Instituto
Polytechnico Brazileiro, lo fa ciculo. Rio de Janeiro, Typ. Leuzinger
&Filho, 1889.

Como introducção aos estudos que constituem objecto principal
destas b,'elJes conside,'ações apresenta o autor um - Projecto
de guia minel'alogico, geologico e mill~ral do Bra~'it,

Demonstra, em seguida, que não existe publicação que nos
pos a dar me mo de modo l'e umido idéa exacta, clara e verda
deiramente scientifica da riquezas mineralogica' e geologicas
do Brazil. Di'!: que o defjcientes catalogas da exposições nacio
naes e univcr ;'te' certos folheto escl'iptos com exageração, me
morias cheias ]e exacta oLservações e firmadas por sabias,
constituem de faclo repo. itorio de iuformaçãe:> mas não formam
de modo algum o Guia do geologo () mineralogista, a Geographia
mineralogica e geologia do Brazil,

l\1o, tra a necc~ idaúe do en ino methollisado de noções mais ou
mcnos desen vaIvir!c\s de Hi toria aturaI no curso gel'al ua
E~cola PolJ'technica.

,\pre enta. tamuem Sua Alteza um Quadro sYl10l'tico da classi
ficação dos Feld palhas, or"'uni:,udo de conformiúade com as theo
rias moderna , para, uso do' alumnos da E 'cola Polytecllnica.

Exp.: o au\ol'.

MAZONAS

525. Bro~n~ C. B. - 00 the ancient river-deposit of the
Amazon - Quarterly Jouron,l ar the Geological Society, vaI 35. 1879,

p. 703-777,
m estudo sobre o modo ele occurrencia, de po ição, e cara

cteri cos gemes elas allllviões do valle elo Amazona'.
Exp,: D,'. o", DCI'Ly,

526. Bro'VVn~ C. B. - On t11e tertiary deposit on the Soli
mões e Javary rivers in Brazil - Quarterly Jouroal ofthe Geological
Society, vai 35. 1879, p, 76-88, com 1 estampa ele fosseis.

Descreve a extf~nsão e ca,racteres do deposito terciario do alto
Amazonas sobre uma extensão de 300 miluas de comprido por
50 milhas de largo. Acompanha uma nola por R. Ethel'idge
sobre os fosseis em que são identificadas 26 especies de mol
luscos dé agua doce e Salobre,

Ex!'.: DI'. O". Derby,
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527. Hart-t, C. F.- Ou the tertiary basiu of the Maraiíon -Ame·
rican Journal of Science and Arts., voi. IV, July, 1872, pp. 6.

Discussão das observações do Sr. J. B. Steere e outros sobre os
depositos terciarios do Alto Amazonas.

Exp.: Dr. ar. Del·by.

528. 'Wood"'W'ard, Hellry - The tertiary shells ofthe Ama
zons vaUey-Anna1s uml Mu.gazine of Natuml History, Jan. e Fev.
de 1871.

Estu lo sobl'e os fosseis de edade terciaria da visinhança do
Pebas no Peru.

Exp.: Dr. ar. Derby.

529. Agassiz e COUTINHO - SUl' la geologie de l'Amazone.
Bulletin de la Societé geographique de Frauce, 1867.

Exposição das theorias elo Professor Agassiz sobre a su pposta
epoca glacial no VaUe do Amazonas.

Exp.: Dr. ar. Derby.

PARÁ

530. Ra-thbun, Richard - The Devonül.ll Brachiopoda of
the Province of Pará, Brazil, - Proceedings of the Boston Society of
Natural History "Voi. XX 1878-pags-14-39.

Notici.L dos Beachiopoda rosseia colleccionados pela. commiasão
geologica do Brazil nos rios Maecurá e Cueua. Descreve 35
especies das qUàes, 20 já eram conhecidas ela localidade vizinha
de Ereré.

Exp.: Dr. ar. Derhy.

231. Hart-t (C. F.) and RATHBUN (R.) - On the Devooiau
Trilobites aud Mollusk of Ereré, provo of Para, Brazil, - AnuaIs of
the Lyceum of Natural History, New York, 1875, pags. 110-127.

Complemento ela memoria do Rathbuu sobre os rosseis de
vouianos de Ereré; descreve 2 especies de Trilobitas, 6 de
gasteropodes, 8 ue Conchiferas e 1 de Teutacnlites.

Exp.: Dr. ar. Derby.

532. Rathbun, Richard - Ou the Devonian Brachiopoda of
Ereré, Provinee of Parà, Beazil - Bulletin of the Eutra10 Society of
Natural History, 1874, págs. 236-261, com 3 estampas.

Descripção e figuras de 20 espeeies de Brachiopodas fosseis
do terreno devoniano de Ereré.

Exp.: Dr. ar. Derby.
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533. Hartt, C. F. - Contribution to the geology and phy
sical geography of the Lower Amazonas, The Ereré - Monte Alegre
District anel Table-topped RUIs - BuUetin of the Bufralo Society of
Natural Ristory, 1874, p. 5 201-233.

Descreve a região devoniana de Ereré e os taboleiros de Pa
rauáqllará refeI'idos á edade terciaria.

1'x1'.: Dr. O,'. Derby.

534. Hartt C. F. - Recent explorations on the valley ofthe
Amazonas - Joumal of the American Geographica.l Sooiety of Naw
York voI. lll, 1871 p. 231-252, com 1 carta.

Trata especialmente da historia geologica do valle do Ama
zonas interpretada conforme os resultados da exploração feita
em 1870.

Exp.: DI'. O,'. Deruy.

535. Har-tt, C. F.- Report of a ReconnoissanC6 of the Lower
Tapajos - Bulletin of the CorneU University (Science), Ithaca, 1874,
pp. 37.

Descripção geologica da região do Baixo Tapajoz com refe
rencia especial ii. bacia carbonifera.

Exp.: Dr. 01'. Dcrby.

5313. Derby,O.A.- Ou the CaI'bOlliferous Brachiopoda ofltai
tubas, Rio Tapajos, prov. of Parit, BraziI. - Blllletin of the CorneU

niversity (Science), lthacu, 1874, pp. 63 e 9 estampas.

Descreve 27 especies ele Bruclliopoda carboniferas das quaes
15 são cúnsieleradus como novas.

Exp.: DI'. 01'. Derby.

537. Derby, O. A. - Contribuições para a Geologia ela Re
gião do Baixo Amazonas. Archivo do Museu ncional do Rio de Janeiro
voI. II, 1873, pp. 77 - 104 e Proceeelings of the American Philosophical,
Society, voI. XVIII, 1879, pp. 155 - 178.

Resumo do estudos do Prof. Rartt e da Commissão Geologica
do Brazil sobre a geologia do BaL"'{o Amazonas.

Exp.: DI'. 01'. Derby.

538. Geological Map of the Monte Alegre district. 1873.
(Para) .

ES6ala em milhas portuguezas 1=O,m005.
Manuscripto-Copia (~)

Exp.; Pimenta Bneno.
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CEARÁ

539. Ag'assiz Luís.- On the Fossil Fishe' collected by MI'.
Gard -ner in the province of Ceará, in the North of Brazil - Edinburg-h
new Philosopbical Journal, 1841.

Descripcão dos peixes fos eis colleccionados pelo Sr. Gardner
donde se conclue a edade cretacea do deposito.

Exp.; DI'. O", Del'by.

540. Ag'assiz, Luis.- Notice SUl' quelques poissons fossiles de
la province de Ceara au Brasil- Comptes Rendus de l'Académie des
Sciences, VOlo XVIII, 1844. pp. 1007-1015.

Discussão dos caracteres das diversas especies de peixes Cossei::;
conhecidas das provincias do norte do BraziI, em numero de sete,
donde se conclue a idade cretacea dos terrenos em que foram en
contradas.

Exp.: DI'. 01'. DCl'by.

PER TAMBUCO

541. Rathbun, Ricbard-Preliminary Report on tl1e cretaceous
Lamellibranchs, col.lected in the vicinity of Pernambuco, Brazil, on
the Morgan Expedition of 1870, Ch. Fred. FIarlt in charge- Proceed
ings of tlle Boston Society of Natural History, v01. XVII, 1874, pp.
241-256.

Descreve 14 especies de conchiferas fosseis referidas à, edade
cretacea.

Exp.: DI'. 01'. Del'uJ'.

542. Renard, A.-Notice SUl' les roches de l'ile de Fernando
Noronha-Bullatin de l'Academie Royale de Belgique, voI. 111, n.
4. 1882.

De 'creve tres typos de rocll'l . eruptivas elas iJ has adjacentes a
Fernando de Noronha.

Exp.: Dr. aI'. DUl'lJy.

543. Branner anel WILLIAMS - The geology ofFernando de
Norollha,- American JournaJ, of Science ttlltl Al'ts. voI. XXXVII, 1889.
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Part I, Geology by J. C. Br<\nneL', pp. 145-l61 with map. Part II, Pe
trography by Geol'ge H. Williams, pp. 178-189.

Minuciosa. Jescripção geologica e petrographica da [lha de Fer
nando de Noronha.

Exp.: Dr. O. Oa,·by.

SERGIPE

544. BL'anner, J. C.- Tll:3 cretaceous and tertiaL'Y geology of
the Sergipe - Alagoas basiu of Brazil - Transactions ar the Ame
rican Pllilosophical Society. Vol. X VI, 1889. pp. 369-434.

Exp.: o". O. Oerby.

BArnA

545 Derby, O. A.-Reconhecimento geoloo-ico do Va.lIe do São
Frallci co-.\nnexo ao Relatorio de engenheiro Milnor Roberls sobre a
exploração elo S. Fra.nci coo Rio rie Jan iL'o, Typographi-l . acional, 1880
pp. 24.

De cri pção gernl da geologia do valle elo S. Fl'a,ncisco abaixo
da cachoeira de PirapoL'a.

Exp.: Dr. O. Derby.

546. Derby, O. A.-A bacia.cretacea da Bahia de Todos os Santos
Archivos do Museu aciona,l do Rio de Janeiro, voI. lU, 1879, pp. 135
158.

Descripçi'í.o da geologia da. vizinhança da cidade LIa Babia.
Exp.: D,·. O. Deroy.

547. Rat,hbun, R.-Obst"rvação sobre a geologia da. Ilha de lta
parica na Bahia de Todos os Santos- Archivo· 10 Museu Nacional do
Rio de Janeiro. VoI. III, 1879. pp. 159-183, com 2 mappas.

Minuciosa descripção geologica da Ilha de [taparica.
Exp.: Dr. O. Derb)'.

548. Allpo:rt, S.- On the discovery ofsome fossil remains
near Bahia in South America with a note on the fossils by Prof. John

Geogr. ph)'sicn. 9
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Morris. ando Prof. T. Rupert Jones. QuarterJy JournaJ of the Geolo
gical Society, \01. XVI, 1860, pp. 263-268, com 4 estampai:l.

Note'), sobre a geologia. da vizinhança da, Bahia com descripção
e figuras de varios fosseis do terreno cretaceo.

Exp.: Dr. O. Del'by.

549. Marsb, O. O. - otice of ome new reptiJian rema.ins
from the cretaceous of Brazil - American Journal of Science, 1869,
pp. 390 -392.

Exp.: DI'. O. Derhy.

550. 8aJnpaio, Thendoro- Observações feitas na viagem de
Carinhanha a Oachoeira.- Annexo ao Relatorio de VV. Milnor Roberts,
chefe da Oommissão Hydraulica, obre o exame do Rio S. Francisco
Typographia acional, Rio de Janeiro, 1880, pp. 8.

Exp.: Dr. O. Derby.

551. 8aJnl:>aio, Theodoro - Informações a respeito dos ca.ra.
cteres geologicos do territorio comprehendido entre a cidade de
Alagoinhas e a de Joazeiro- Revista. de Engenharia, Vol. VI, 1884,
pp. 52 - 54.

Exp.: Dr. O. Dcrby.

RIO DE JANEIRO

552. Grae1l", F. F. - Mineralogisch, - pelrographische
Untersuchen von Elaeolith ,yeniten von der Serra de Tinguá, Prov. do
Rio de Jan.;iro, Brasilien. Neues Jahrbucll für Mineralogie, 1887, II,
pp. 222, com 2 estampas.

Descripção petrographica de rochas da Serra do Tillguâ
remettidus pelo Museu I acional.

Exp.: Dr. O. Derhy.

553. Graeff, F. F. -Laavenit in brasilianischen ElaeoIithsye
niten, Neues Jahrbuch für Mineralogia, 1887, I, pp. 121.

Nota. sobre a occurrencia de Laavenito nas rochas da. Serra
do Tinguá.

Exp.: Dr. O. Derby.

554. Lasaulx, A.- Ueberdas Vorkommen von Elaeolith
Syeneten uncl echten zu diesen gehôrigen Elaeolithporpbyren ans der
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Serra d'[tatiaia westlich von Rio de Janeiro, in Brasilien- Sitzuug
berichte niedershin . Gesellschaft, Bonn, 1885, pp. 2.31-232.

De'cripção petl'ogrupbica de algumas rochas l'emettidas do
Museu 1 acional.

Exp.: Dr. O. Del'Ly.

5-5. Pon-te Ribeiro~ Sigauel e Villardebo - Parecer da
commissão e pecial nomeada para examinar o osso fosseis J'emettidos
de Cantagallo. Revista elo Instituto Historico, yol. 7, 1845, pp.
519-523 e 2 e t'lmpas.

Dá metliçõe e figuras de ui versos ossos referidos a Mega
thel'ium,. Me,qalonix, e ao cltvallo fossil.

Exp.: Dr. O. DOI·hy.

556. COIUpte de la Hure.- Penedos de dioritos do Valle
do Parahyba do Sul. [evistado Instituto Historico, vol. XX.IX., pp. 2,

1866, pp. 422-429.

Ligeiro estudo da tlecompo ição das J'ucha,;.
Exp.: DI'. O. D ror.

S. PAULO

557. Derby~ O. A. - Observações geologicas na estrJ.da de
ferro Soroca.bana (S. Pa.ulo). 1878.

R.evista do rnstituto Polytechnico de S. Paulo.
Exp.: Brazilio ),Iachado.

558. Oarta de parte da provinci<t de S. Paulo indicando as
minas de cluuubo argentifero da bacia da Ribeira de Igllapa. Rio de
Janeiro, 13 tle junho de 1871. Gustavo Rumbelspergl:!r Dez.

Manuscripto original. Sem escala declarada.
EX[l.: Biuliotho'·1l. do 'ua Alteza o SI'. Conelo d'Eu.

559. Ra.tb~ C.- Fl'ugmentos geologicos O geograplúcos, etc. para
a parte physica da e tati tica das pl'ovincias de S. Paulo e Paranâ.
S. P:loulo. 1856,8°, pp 78.

Trata especialmente ela reg'Uío da Ribeira de Iguape e Sul
da provincia de S. Paulo.

Exp.: DI'. O. Do!'b)'.
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560. Oarta topographica e geognostica do terreno perten
cente e demarcado para o districto mineiro da fa.lJrica de ferro de S. João
de Ipanema acompanhado de uma esqlliça geognostica do Morro Aras
soiab'1 e Mappa estatistico das divel'sas epocas do mesmo estabelecl
mento. Levantado, organizado, desenvolvido e dedicado a . M. o Senhor
D. Pedro II, Imperadúr do Brazil. Pelo seu mais fiel e obediente subdito,
João Bloem, Tenente-Coronel do Imperial COI'PO d'Engenlleiros, ex
Director da sobredita Imperial Fabl·ica. 1850. J. R. de Abreu Fialho,
Capitão.

J\Ianuscripto.
Exp. : Blblio~heca Imperial.

561. Planta dos terrenos carboniferos actualmente em explo
ração, á margem esquerda do rio Sorocaba, Provincia de . Paulo, 10
kilometros mais ou menos ao Sudoeste da cidade de Tieté.

Com um cárte geologico segundo uma linha A--B traçada
na respectiva planta e a seguinte indicação: «Direcção da ca
mada superior de carTão N. 100 O. Inclinação contra o horizonte
lo, ] ]'.»

Traz mais a seguinte declaração: «Visto. C. Spetzler, enge
nheiro. »

Escala de ] :400.000.
Exp. : Pimenta Bueno.

562. Dupré, L. - Memoria sobre a fabrica de ferro de S. João
de Ipanema - Annaesda E:5cola de Minas de O"uro Preto. VoI. IV, ]885,
pp. 57-90, com 8 estéIJmpas.

Descripção do estado actual da fabrica.
Exp.: DI'. O. Del'by.

563. Derby, O. A. - On Nephelille Rocks in Brazil with
special Teference to the association of Phonolite and Foyaite. - Quar
'terly Journal of the Geological Society, n. 171, 1887, pp. 457
473.

Dá a distribuição até lloje conhecida das rochas de nepllelina
no Brazi.l com uma descripção especial da localidade da Serra dos
Poços de Caldas.

Exp.: Dr. O. Derby.

564. Andrada e Silva (José Bonifacio de -) e Ribeiro de
Andrada (Martim Francisco - ) - Via.gem mineralogica na provincia
de S. Paulo. R.io de Janeiro, Typograpbia Nacional, 1846,80 , pp. 34.
Traduzido do Journa~ des Voyages e publicado como a.ppendice á traducção
da Geologia Elementar de Boubée.



GEOLOGIA E MINERALOGIA.. ANTHROPOLOGIA 133

Interes;;allte noticia do e;;tado das minas de ouro do rio Tieté e
da fahrica de ferro de Ipanema em 1820.

Exp.: Dr. O. Derby.

565. Ribeiro de Andrada (Martim Francisco-) - Diario de
uma viagem mineralogica pela provincia, de S. P,tu[o - Revista do In
stituto Ri. torico, Vol. IX, 1847, pp. 527 - 548.

Noticia sobee a região da Ri iJeil'cl. de 19ua,pe.
Exp.: Dr. O. Del'by.

PARANÁ

566. Derby, O. A. - A Geologia da região diamautifera tl::t pro
vincia do Pdr<1ná, no Brazil- Archivos elo Mu;;eu Nacional elo Rio de
Janeiro, Vol. lU, 1879, pp. 89 - 98 e Proceedings oftbe American Phi
10sophical Society, Vol. X.V[[[, 1879, pp. 25[-258.

Dá um esboço da e-eo[ogia da provincia do Parana e uma descri
pç..'io dos depo itos aiamautiferos do rio Tibagy.

Exp.: DI'. O. Derby.

SANT A CATE RIN A

567. Parigot, J. - Minas de carvão ele pedra de Santa, Catha
rina. - Rio ele Janeiro, J. Villeneuve & Comp., 184[, in-8°, pp. 12.

Exp.; D,', O. Derby.

5.68. Parigot, J. - Memoria terceira sobre as mina de carvão
de peuI'a de Santa Catharina. Rio de Janeiro, J. Villeneuve & Comp.,
1842, in-4°, pp. 30.

Exp.: Dr. O. Del'by.

569. l\.Iappa ela minas de carvão de pedra no rio Tubarão na
provincia de Santa Catharina. Explorado por James Johosoa, 1858.

EscaJa 1 braça=OlU,025. James Johoson. S. Jerouymo, 21 de
març) de 1861.

Manuscripto.
Ihp.: Biblio theca [m pel'ia!.
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RIO GRANDE DO SUL

570. Perfil geologico ela bacia carbonifera do Arroio do Ratos,
mostrando o poço de extracção de carvão e diversas sondagens - Colla
borado e desenhado pelo engenheiro Eugenio Dã.hne - Commi ão Cor
deiro dr, Graça, anno 1883. Rio Gr.mde do Sul.

Exp.: Dr. Cordeiro da Graça.

571. Mappa geologico do terreno entre os rios Jacuhy e Ca
maquan na provincia do Rio Grande do Sul.

Escala 5 mm=1 kilom. Desenhada pelo en.!renheiro Eugenio
Di.i.hne, durante a commi 'são dirigida pelo engenheiro Cordeiro
da Graça, 1883. Xarqueadas, S. Jeronymo, Hio Grande do Sul.

Exp,: Dr. Cordeiro da Grnça.

572. Perfis geologicos do terreno entre os rios Jacuhy e Ca-
maquan:

N. I-Direcção Cachoeira-Cnçapava.
N. 2-Direrção Rio Pardo-Encruzilhada.
N. 3-Direcção Santo Amaro-Serra do Herval.
1'\. 4-Dil'ecção . J eronymo-Serra do Herval.
Collaboração e desenho do engenheiro ~. Dãohne. Commissão

Cordeiro dll c.+rac:,a, anno 1883. Xarqueadas, S. Jeronymo, pl'O
Tincia do Rio Grande do Sul.

Exp,: D,·. Cordeiro da Grn~n.

573. Perfis das sondagen feita pelos concessionarias Holtz
weissig & C. ao longo do caminho de ferro da mina ele cal'vão de
pedra do Arroio elo [{atos, no l° districto do municipio S. Jeronymo,
provincia do Rio Gl'ande do Sul, mostl'ilndo a sondugem n. I, a for
mação geologic,t do terreno; di 'tante do rio Jacuhy 500 metros, a n. 2,
5 kilom. distante do mesmo rio, mais para o Sul e a n. 4, distante do
mesmo ao Sul - desenho de E. Dáhne, 1883. E. tas sondagens foram
executada em 1879-80. Escala 5 mm=1 metro.

Exp.: Dr. Cordeil' ria Gra~n.

574. Perfil do poço em exploeação da mina de carvão do Arroio
dos Ratos. E cala 1:100, desenho de R. Dãohne, 1883, provincia do Rio
Grande do Sul.

Exp.: Dr. COl'deil'o dn Gl'UCa.

575. JUappa geologico e topographico de parte do mUDIclpJO
S. Jeronymo, provincia do Rio Grande do Sul, collaboração e desenho
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do ellgenh iro E. Dã-hne, commiseião Cor..!eil'o da Gt'<LlJa, 1883. Xar
clueadas, Rio Grande do Sul.

Exp. : DI'. ord iro d:l Gmç.a.

576. Mappa elas sondas feitas pai' Jc,bn Johnson na bacia car

bonifera do AI'l'oio do Ratos em lA56. Escala 25 mm = 100 metros.

Copiada por E. Dãhne, 1883.
Exp.: Dr. Cordeiro da Graça.

MINAS GERAES

577. Ola",ssen~ P. - :'(otes geologirllles UI' la province de
:Miuas Geraes au Brésil. Bullelin de [' \carlalnie ROY'de de BI'uxelles,

vaI. VIII, n. 5, 1841, pog. 22, com 4 est:\mpas.

Noticia snperficial Eobre no estrllctura g-eolnj:!'ic I cll provincia de
Minas Gerae. e rio' IIJil1el'a(" qlle se Pl1conlrn.m na.., div.-I·S·IS for
m lçõe . Traz um I n'1ta ohre : celebl' loc, liel1l1e ele G,'[n Mogol
oode o dinma.nto se el1conl,';\ o 1'(Iclla, obl'e n. fauo, tla ca
vernas exp orael Lei pelo antol' cunjlln lamente COI1I o [)'. Lllnel e
obre o p~elllo (~) meta rltn d, Clll'VI'lln de 11 de abril de 1833.

Exp.: B"r~o nnlllcm de M 110.

578. Oouto~ José Vieirn, - ~l'mo1'Ía so1.Jr'" ns lil,D;IS rla capi
tania de Minas Geraes, suas de~cripy)eS, ens lios e do liUlio pI'oprio; a
maneira de itinernrio com um u(J]Jentli'e o we a Nova Lurena. Rio de
Janeiro, E. H. Laemmert, 1842, in-8°, pag'o 159.

Exp.: Dr. O. Derby.

579. Mappa da. Demarcação Di lmantina, 1776. Escala em

legu~8 l=om,O:.JO.

Manu cripto- Orig-ina11
Exp.: Directoria das ouras milital'es.

580. Breve noticia do e lahelecimentos diamnntinos do Serro
Frio; estado actud do ::5U'l admini 'tr,lç:"io e rnelhol'amento de que é
susceptível. Rio de J,lDeiro, na omeinl de i1va Porto & Comp.,
1825. in-fol. 13 pp.

Por Manoel Caet~llo de Almeitla e rU1.Juquerque.
Exp.: Dr. Joio A. A. de C:llvalho,

581. Rela.torio apresentado ao Sr. con elheiro ManoeI
Alves de Araujo, ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,
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ácerca dos estudos geologicos praticados nos valles do Ria das Velhas
e alto S. Francisco pelo Dr. Orville A. Derby. Rio de Janei1'o, Typ.
Nac., 1882.

Exp.: Eugenio . Alve. Linbnres.

582. MeJUoria historic, sobre os diamantes, seu descobrimento,
contractos e administração pol' conta da R.eal Fazenda j modo de os
avaliar; estabelecimento da fabrica de lapidação; sua extensão e es
tado presente no Bl'azil; por José de Rezende Costa, do Conselho de Sua
Magestade o Imp radar, Commendador da Ordem de Christo, e Caval
leiro da Imperial Ordem do Cruzeiro.

Rio de Ja,neiro, Typ. Imperial e Constitucional de J. Villeneuve &
Comp., run. do Ouvidor n. 95, 1836. Em 8° - 38 pags.

O autor foi um dos tres directores da Administração Di':1man
tina até ao anno de 1827. Assim esta obra contém muitos esclare
cimentos preciosos e authenticos j e interessantes dados esta
tísticos.

Exp.: Bibliothecll Imperi.1.

583. Costa !Sena, J. C. - Noticia sobre a mineralogitt e geo
logia de uma parte do norte e norueste da provincia de Minas-Geraes
- Annaes da E cola de Minas de Ouro Preto, vaI. II, 1883, pp. [(l-131.

Descreve as pouco conhecidas bacias do Jequitinhonha e
Arassuahy.

Exp.: Dr. O. Derby.

584. Costa !Sena, J. C. -Noticia S'-Jbre aScorodita existente
nas vizinhanças do Arraial de Antonio Pereira e sobre a Hydrargillita
dos arredores de Ouro Preto-Annaes da Escola eLe Minas de Ouro Preto,
voI. III, 1884, pp. 211·215.

Nota soure o modo de occurrencia e composição dos interes
santes mineraes acima mencionados.

Exp.: Dr. O. Derby.

585. !Santos Pires, A. O.-Viagem aosterre[los diamanti
feros do Abaeté - Anaaes da E cob de Minas de Ouro Preto, VIII. IV,
1885, pp. 93-164, com ulllacarta.

alicia geologica e mineralogica sobre uma parte do valle do
S. Francisco e do seu tributaria o Paracalo.

Exp.: Dr. O. Derby.

586. Ferrand, P. - A industria do ferro no Brazil (provincia
de Mina~-Geraes) - Annaes da Escola de Minas de Ouro Preto, vol. IV
1885, pp. 167 - 188, com 2 estampas.

Estudo sobre os processos de fabricação directa empregaelos na
provincia de Miaas.

Exp.: Dr. O. Derby.
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587. Bovet., A. de - A industria mineira na provincia de
Minas-Gel'aes-Annaes da Escola de Minas de Ouro Preto, vaI. II, 1883,
pp. 25-99.

Noticia minuciosa elo estado actual da industria mineIra e dos
proces30s empregad03 na extracção e preplro de ouro e ferro.

Rxp.: DI'. o. Del·by.

588. Bovet., A. ue-Note sllr uue exploitatioll de dia.mants prês
de Diamantina - Ann:~les des mines, 8e serie, vol. V, 1885.

Descripção de uma lavra de diamantes no Portão de Ferro
com muitas notas sobre este mineral em geral.

Exp.: Dt'. O. Derby.

589. Massena, Jo~é Frallklin- Panorilma elo Sul de Minas
Revi ta do IllStituto Hi todco, vaI. XI V, 1882, pp. 405-435.

Contém uma va.lio a tabella de alti tudes do pontos principaes
da parte montanhosa do Sul ele Minas.

Exp.: Dr. O. Derby.

590. Massena, José Franklin- Investigações scientificas para
{) progres,o da Geologin. mineira - Revista do Instituto Historico, vaI.
XLVII, 1884, pp. 249-282.

Exp.: Dr. O. Del'by.

59!. Sena, J. C.- Viagem de estuuos metallurgicos no centro
da provincia de Minas Geraes - Annaes da Escola de Minas de Ouro
Preto, vaI. I, 188\, pp. 95-128.

Notas sobre as mi ni:ls de ouro e de ferro entre Ouro Preto
e Serro.

Exp.: Dr. O. Del·by.

592. Paula Oliveira, Francisco - Estudos siderurgicos na
provincia ele Minas-Annaes da Escola de Minas de. Ouro Preto, vaI. III,
1884, 1Jp. 135-194.

Minucioso estuelo dos processos ele fabrico de ferro empregados
nil. provincia de Mina..

Exp.: Dt'. O. Derby.

593. Paula Oliveira, Francisco- Exploração elas minas
de Galena do B.ibeirão elo ChumBO, affiuentedo Abaeté, e estudo da zona
percorl'ida ele OUl'O Preto até este lagar - Annaes da Escola de Minas
de Ouro Preto, vaI. I, 1881, pp. 35-94, com I carta.

Contém notas g-eologicas ao longo de duas estradas atraves
sando todl\ a parte superior da bacia do S. Fr<l.ncisco.

Exp.: Dr. O. Derby.



138 GEOLOGIA E MINERALOGIA. ANTHROPOLOGIA

594. Dupré, L.- Estuuo geologico e minera.logico da região E.
de Ouro Preto comprchenilida entre aqnella cidade ea povoação de Ta
quaril e o Rio do Carmo - Archivos do Mu eu racional do Rio de
Janeiro, vol. IlI, 1878, pp. 11-16, com 2 estampas.

E:\l": DI'. O. Dorby.

595. Corrêa da Costa, L. F.- Estudo geo\ogico da re
gião de S. Bartholomeu e da mina de ouro ela Tapera, perto de Ouro
Preto - Archivos do Mnseu Nacional do Rio de Janeiro, vol. III, 1878,
pp. 17-29, com I estampa.

Exp.: DI'. O. DorI,y.

596. Gorceix, H. - SUl' la «xenotime ') de Minas Geraes
(Bré ii) - Comptes Rendus, vol. CH, 1886, pp. 1024-1026.

Exp.: Dr. O. Derby.

597. Gorceix, H.- SUl' les ables á monazito de Caravellas,
province ele Bania (Brésil) - Comptes Rendus, vol C, 1885, pp. 356
358 e Bulletin de la Societé Mineralogif[ue de France, vol. VIII, 1885,
pp. 32-35.

Exp.: D,·. O. Dor],)'.

598. Gorceix, H.- Estudo dC's mineraes que acompanham o
diamante na jazida de Salobro (provincia da Babia) - Annaes da
E cola de Minas de Ouro Preto, vol. 1lI, 1884, pp. 219-227. Comptes
Rendus, vaI. XCVIl1, 1884, pp. 1446-1448, o Bulletin de ht Societé
Mineralogique de France, vol. Vll.

Enumera 11 especies características da formação das quaes
corindon e andalll ita não tinham sido reconhecidas em outras
lavras.

Exp.: DI'. O. Derby.

599. Gorceix, H.- oticia relativa a um zeolitho de uma
rocha pyroxenica da bacia do Abaeté - Annaes da Escola de Minas do
Ouro Preto, vol. III, 1884, pp. 205-211, e Bulletin de la Societé
Mineralogique de France, vol. VII, 1884, pp. 32.

E tudo chimico de um mineral e rocha da Serra da Matta
da Corda.

Ex!'.: Dr. O. Derby.

600. Gorceix, H. - Noticia sobre os cascalhos diamantifel'os
contendo aciuo phosphorico, alumina e outras terras da família do
cerium - Annaes da Escola de Minas de Ouro Preto, voI. III, 1884,
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pp. 197-202 e Bullelin de la 'ociele Mineralogique de France, vaI. VII
] 8~, pp. 179-182

E tudo chimico sobre diversas variedades das «favas :t dos mi
nerios de diamantes.

Exp.: DI'. O. Derby.

601. Gorceix~ [·:I.-Bacia terciarias do agua doce dos arredores
de Ouro Preto (Gandarela e Fonseca)-,\ UllMS da Escola de Minas de
Ouro Preto, vaI. ]II, 1884. pp. 95-114, com 2 estampas.

Descripçiio de dou depositC's d lignito no lI!eio dos terrenos
metamorphico d centro de Mina'.

Exp.: DI'. O. Derb)'.

602. Go:....·ceix~ 1I.- 'ouveau memoil'e SUl' le gisement du
diamant a Grão 100'01, pl'ovinco do ~Iinas Gerae- (Bresil) - Compte
Reudus, vaI. XCVIIl, 1884, pp. 1010-10] I.

Exp.: DI'. O. Derb)'.

603. Gorceix~ FI.-Estudo chimico o geologico da rOllllas do
centro da provincia, de i\lina Geraes, nos arrec101'e de Ouro Prato 
Annaes da Escola do mina de Ouro Preto, vaI. L 18 1, pp. 1-12, e
vaI. II, 1883, pp. 7-'23, o Bulletin do la Sooieta i\Iioel'.dogique de
France, voI. VI, 1883, pp. 27-33.

De cripção gel'n 1da geologia da ,izio hança de 0111'0 Preto com
analy~e de algumas das rochas e minemes maio caracterís
ticos.

Exp.: DI'. O. Derb)'.

604. Gorceix~ H. - Note SUl' mica verte des qual'tzite d'Ouro
Preto (Bl'ésil)-Bulletin de la Societé Mineralogique de Frflnce, vai. V,
18 2, pp. 308-310.

Descl'eve o quartzito dos arredores de OUl'O Preto o da analyse
de uma mica chromifera.

Exp.: Dr. O. Derb)'.

605. Gorceix~ H.- UI' le. gisements c1iamantiferes de i\1inas
Gemes (Bré~il) - Bulletin de la Societé i\Iineralogique de Fl'allce, 1882,
vol V, not. pp. 9-13.

Descreve as localidades de Grão Moo'ol e S. João da Ch lp~da
como contendo o diamante na sua matl'iz original.

Exp.: DI'. o. Derby.

606. Gorceix~ H. -Estudo geologico das jazidas de topazios da
provincia de Minas Geraes-Annaes da Escola de minas de Ouro Preto,
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voI. I, 1881. pp. 13-34, com I carta e I estampa de secções geolo
gicas.

JUém da descdpção das minas de topazios contém muitos dados
geologicos.

Exp.: DI'. O. Del'1>y.

607. Gorceix, H. -Les uploitation de 1'01' dans la pruvince
de Minas Geraes - Bulletin de 1L Societé de Geograpbie, de P,tris, vaI.
XII, 1876.

Exp.: DI'. O. Del'by.

608. Derby, O. A.- P~culiarmodes of occurreJce of gold in
Brazil, - Amel'ican Journal of Scieoce and arts, vaI. Xx.vm, 1884,
pp. 440-447.

Descreve uma amostra de Sabuá que parece provar a depo
sição de ouro Lle solução e a occurrencia de ouro em gneis' em
S. Gonçalo.

Exp.: DI'. O. Del'by.

609. Derby, O. A. -Mode of OCCUl'rence ef the diamond in
Brasil - American Journal of ciencs and Arts, vaI. XX.IV 1882, pp.
34-42. (Reproduzido na Revista de Engenharia, vaI. IV, ns. 17-18.)

Descreve a estl'uctura. geologica da região de Diamantina e os
di versos modos de occul"r~ncia do diamaute nas aJluviões mo
dernas, alluviõed antigas (localidade de Grão Mogol) e em veiei
1'03 (\ travessando os schisto huroniano ou cambriano' (locali
dade de S. João da Chapada).

Exp.: DI'. O. Del'by.

610. Derby, O, A. - On the gold-beariog l'ocks of Minas
Geraes-American Jouroal of Scieoce aod Arts, de março de 1882. 2 pp.

Nota sobre a occurreneia de ouro na serie scbistosa do Rio das
Velhas e o conglomerado de ê. João d'EI-Rei.

Exp.: DI'. O. Del'by.

611. Derby, O. A.- Geology of the diamoocl- American
Journal ofScience anel AI'tS. Fevereiro de 1882. 2 pp.

Nota sobre uma memoria. do Prof. Gorceix (Annaes da Escola
de mina) e do autor (Archivos do Museu Nacional vaI. V).
Descl'eve o veieiro diamantifero de S. João da Chapada como
sendo a matriz original do diamante.

Exp.: DI'. O. Del'by.

612. Derby, O. A.- Observações sobre algumas rochas dia
m,wtiferas da provincia de Minas Geraes.-Archivos do Mu eu Nacional
do Rio de Janeiro, vol. IV, 1881, pp. 121-132.
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.J)iscute a estrucLura da Serra do E pinhaço e su tenta que o
diamante provém de veieiros na scri.e antiga de schi tos e itaco
lumitos e que o celebre quartzito diamantifero de Grão Mogol é
rocha mai moderno. em que o diamante entra como seixo trans
portado.

Exp.: DI'. O. Del'by.

613. Henvvood, W. J.-Oh ervations on metalliferous deposits
anel 00 subterreanegn temperature-Transaclions of the Royal Geola
gical &>ciety ofCornwall, vol. VIlI, 11l71, pp. 916 com 37tabellas.

As paginas 168-370 tratam das minas de ouro da provincia de
finas Geraes e são exce sivamente rica em detalhes fornecidos

pela pl'alica das diversas companhias ingleza de mineração;
pp. 725-732 tratam de observações da temperatura nbterranea
da min IS de Morro Velho, Gongo Socco, Agua Quente e Fraga,
e as la,1Jella I-X dão rica copia de informações obre as opera..
ções technicas e financeiras ela companhia de Morro Velho e
Gongo Socco, formando assim complemento as de Pinto Bra
zilensis de E chwege.

Exp.: DI'. O. Del'by.

614. Heusser nnd CLARAz.-Uber die wahre Lagerstãtte der
diamanten and ~nderer Edelsteine in der Province Minas Geraes in
Brasilien - Zeitschrift der deut chen geologischen Gesellschaft, voI.
XI, 1859, pp. 448-472.

Contém uma de cripção da' feiçõeo-eologica' da Serra do
E pinhaçJ que dilTere principalmente 'ãa dada por Eschwege
no papel exagerado attribuido ás rochas a~hibolicas. Dá
uma excellente descripção dos diversos se"lJiços de diamantes
incluindo o do barro em S. João da Chapada e no quartzito de
Grão Mogol, considerando o quartzito (itacolumito) e schisto
amphibolico como a verdadeira matriz do diamante. Numa nota
annexa, o Prof. G. &o'e refere I) schisto amphibolico dos auto
res a schisto chloritico, talco o, argiloso e ferruginoso.

Exp.: DI'. O. De,·by.

615. Heu ser undCLARAz.- Physikalische und geologische
Forscbungen in Innero Bra iliens - Pettermann- Mittheilungen
1859 - pp. 448 - 468.

Descripção physica e geologiila da região da Serra do Espinhaço
entre Barbacena. e Grão Mogol na. provincia de Minas Geraes.

Exp.: Dr. O. Derby.

616. Cou.to, José Vieira.-Memoria. sobre a capitania das Minas
Geraes, seu territorio, clima e producções metaUicas. etc. - Revista do
Instituto Historico, voi. XI, 1848, pp. 289-335.
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Memoria interes'anti sim[\, por dar a conhecer o estado da
mineri1ção e os conhecimentos da mineralogia e estructura da.
provincia de Minas Geraes nos fins do seculo pass[\,do.

Exp.: Dl'. O. Del'by.

617. Hehnreichen., V- Ueber geognostische Vorkommen
der Diamautem und ihre Gewinnungsmethoden auf der Serra do Grão
Mogol' (sic) in der provinz Mina.' Geraes in Brazilíen.

ExpUcação do modo geognosti o da occurrencia do diamante
e seu modo de extracção na Sena do Gl'ão Mogol.

Exp.: Dl'. D. Del'by.

GOYAZ

618 e 611), Estudos geologicos sobre a Província de Goyaz.
M. S. in-fol max. 91 pag·. Ol'iginal, com a assignatura autogra

pba do autor. Uberaba, II de outubro de 1873.

Henrique Raymundo des Genettes.

O autor refere os seus trabalhos e explorações geologicas desde
o anno de 1844, em que foí incumbido pelo Presidente de Minas
Geraes, João Paulo do Santos Barreto, de examinar as nitreira
e salinas da provincia. Penetrando depois na provincia de Goyaz,
percorreu-a em diversas direcções, estudando cuidadosamente o
seu systema bydrographico, e a ol'ientação e structura geologica
de suas cordilheiras e montes. Ne ta ordem de estudos, assume
maxima importancia neste trabalho a vi ita Que o autor fez ao
Pico dos Pyrineos em 1868 para medir a sua aHitude. Refere nos
seguintes termos o resultado desta excursão: « O Grupo rios Pyri
neos aprecentn. contrafortes caracterisados, de cuja disposição re
sulta não avultar muito. visto de perto, o seu pico culminante,
cuja altitude é entretanto de 2,932 metros.

«Este pico :1vista-se perfeitamente do MOI"I'odo Brito no Vaivem,
na distancia de 300 kilometros; da chapada do Bomfim, na descida
dos Antas a 92 kilometros, de onde o avistou o general Cunha
Mattos em 1824; e ainda de outros pontos distantes. Sua coorde
nada é:

Lat. S. 15°-~8'

Long. O. Rio 7°~28'
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Este valia o M. S, é acompanhado dos seguintes maopas e
prospectos, tortos delineados pelo anlol':

1. Orient;lçào do grande divisor da aguas da provincia de
Goyaz, 1873. E' um precioso subsidio para a geographia desta
pal'te do Brazil.

II. Pyr·jueos. Visto da estrada de Meia-Ponte.
!lI. Pedras, no valie dos Arrudas.
IV. O Pico dos Pyriueos, 01 hfldo do valle.
V. O 'ada de um e 'queleto encontrado em uma rocha de grez,

na Ilha Gran e da Bagagem, em 1851. Com o corte geologico
do terreno.

r. Corte geologico de uma lavra diamautinu. Agua suja. 1873.
VII. Lagó Guariba: pbenomeno mateorologico.

Exp: Bibliutheca [mpedal.

MATTO GROSSO

620. Von den St.einen~ K.-Durch r.entral-Brasilien, Ex
pedilion zur E for cbung des Scltingli von Jabre, 1884. Leipzig. F. A.

Brockbans, 18 6 in-8° pp. 366 com 3 cartas.

Além de valiosas noticias sobre a geographia physicada região
do Xillgli, traz em appendice um L nota pelo Prof. Karl von
Fritsch, sobre as rochas coIleccionadas.

Exp.: Dr. O. Derby.

621. Claus, O. - Petermanns Mittheilungen für Geographie,
maio e junho de 1886.

Descripção physica e g'eologica do planalto de M<\tto Grosso e
do valia do Xingli.

E:<p.: Dr. O. Derby.

Anthl'opologia

CHILE

622. Revista de la Sociedad Arqueolojica de Santiago. Tomo I
Santiago de Chile: Im.prenta G:.Jtenbe'-g, 1880, in foI. gr. de 18 pp. com
gravuras completando a Revista.
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E' orgão da Soci.;dade de Al'cheologia do Chile, publicado men
salmente com o [m de expol' todos os trabalhos dessa Sociedaue,
organizada com o intuito de estudar 11 ethnographia amel'icani1
em todos os seus períodos; as linguas amel'ic,tnas como elemento·
ethnographico e archeologico; as antiguidades a meJ'ic,\Oas
em suas di versas faces e ramos; promover a publicação de
obras que se relacionem com o.; ante:'iores objectos, publicar
uma revisttt de seus tl'üb,,,lhos e fazer acquisição e troc,,, de ob
jectos e obras que digam respeito á instituição par<1 formar
um IIluseu e uma. bibüotheca. E' seu presidente o Dr. Rudolfo A.
Philippe, que assigna os estatutos da sociedade, os quaes acom
panham este numero da Revista de I de janeiro de 1888. Em
seguida a elle3 encontram-se 6 folhas com gravuras repl'esen
tando uma collecção de antiguidades americanas, idolo~, armas,
utensílios domesticos, etc.

Exp.: Governo do Chile.

623. Los aborijenes de Chile, por José Toribio Medino.

Santiago: Imp"erlta Gutenbe"g, 1882, I vaI. in 4° gr. de XVI-"a pp.
com gravul'as apjilensas ao t:nto.

Obra que trata da antiga litterütura historica do Chile, con
tendo em 12 longos e bem desenvolvidos capitulas as seguintes
questõe : - origem do nome de Chile - primeiros povoa
dores; -tradições i-raças pl'imitivas;- ,1, iLlade de pedra,;
os araucanos ;- a conquista incasica ;- a idade de bronz ;- e
explicação das 39 gravuras que completam a obra.

Exp.: Governo do Chile.

624. A.rte vocabulario y confes ionario de lit Lengu:t de Chile
compuestas por Luiz Valdivia, publicadas de nuevo por Jul ia Platzmann
edicion facsimilar. L~ipzi(J, B. G. Teubner, 1887, 1 vaI. in 8° peq. de
132 fis.

E' declicadi1 pelo Dr. Julius Platzmann, seu reeditar, ao Sr. J.
Abelardo Nunes, oducador, phylologo e doutor em leis na Re
publica do Chile. Vem precedida de 12 paginas, contendo o titulo
do livro redigido e escripto segundo a orthographia antiga:

« Arte e gl'amm,üica gera.! ela lingua que corre em todo o
Reino do Chile, com um Vocabulario e Confissional'io. Compostos.
pelo Padl'e Luys de Va1divia, da companhia de Jesus, na provincia
do Perú. »

E juntamente com a doutrina christã e cathecismo de Concilio
de Lima em hespanhol, e duas traducções na llngua do Chile, que
examinaram e approvaram os dous Reverendissimos senhores do
Chile, cada qual o do seu bispad0- Lima, 1606, edital' Fl'al1cisco
deZ CaQ~to i a summa do privile&,io concedido por sua magestade
ao celebre padre jesuita., autor <la obra, para publicaI-a, aos 26
de agosto de 1606, a licença para o mesmo [m do padre pr0vill-
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cial da. companhia de Jesus na provincia do Perú, Estevam Paez,
aos 30 de agosto do me mo anno j as approvações dos jesuítas,
H rn-tado de Agailera, do presbytero Alonzo de Toledo, e ba
chareis D. Diego Gatica v Miguel Cornejo; e finalmente a dedi
cataria do autor a AlollZO Tarcia Ramon, governador capitão
gene!'al e justiça maior do reino do Chile por el-Rei N. Senhor.

Exp.: G'overno do Chile.

REPUBLICA ARGENTINA

625. La autiguedad del Hombre en el Plata por Florentino
Ameghino. PaI' is : G. Ma~soH. E'diteur, Bllems Aires : Igon Her

ma'10s, Editores (PaI'is: Imprenla .Vuova .iSsociat iOl1 obl'era) , G.
Masquin, dil'ector), l880-l88l, 2 vols. in 8° gr. de XIV - 640 pp,
(tomo 1), 557 pp. e 9 planos com gl'avuras.

O autor de obra, scientifica de tanta importancia, como certa
mente ea presenLe, em que se procum explicar a tran cendental
questão tia ol'igem ou antiguidade do homem na America, é
escriptor operoso de reputação cientifica e litteraria feita na
America e Europa, onde são conhecidos os eus valiosos trabalhes
sobre a geologia, paleontologia e archeologif\ da Republica, Argen
tina j trabalho todos prl?miado pela Sociedade Scientitica Argen
tina no COllcur-o e exposição ele 28 de julho de 1875, e na
expe ição universal de Paris de 1878 .

.-\ 01)1':1 do r. meghino e~ta elivirlida em 4 livro ou partes
tlistincta . Versa o primeiro sobre os indigena da America, sua
antiguidade e origem j o segundo, obre as épocas neolithica, e
mesolitllica j o terceiro trata do terrenos de transporte da
bacia hydrogr.\phica do Prata; e o quarto cio homem sob o ponto
de vi-ta rIa ua fOI'mação pampeana

O methodo seguido pelo el'udito r. Ameghillo, na ua
excel1ente obra, é empre cientifico' sua observações são
fecunda e abundante em dado~ preciosos; a exposição clara e
attractiva, e a numero <1S paainas lias valentes argumentos
adduzidos em f:wor de sun, these, em amhos os volumes, ,lia de
uma vivaciJade e enel'gifl. diguus de apreço e elogio.

« Nos o objecto principal, diz o autor, I'eferindo- e a pampa
argen tina, é provar que na época em que a. habitavam e es
gigante' da creação chamado megathel'iuns, gravigrado ou
tardigrados; o tocsodol1te, que participava ao mesmo tempo da
conformação do elephallte, do rhinoceronte, do hypopotamo e dos
roedores, mas que de todos elles se distillguia por caracteres que
não teem analogia com o de nenhum outro mammifero ; a maC1'O
quel1ia, que reunia os caracteres do solipedes, camelidos,
tapires e ruminantes; o tepoterio, que não entra em ordem
alguma de mammifel'os conhecidos, e os extraordinarios animaes

Geogr. pbysica. 10
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chamado glyptodontes, cobertos por couraça ósseas que alcança
vam até duas pollegadas de espessura; na época em que os
pampa- argentinos eram habitarias por terriveis carniceiros
pos uindo colmilhos de mais de 10 pollegadas de largo, curvos
como uma foice, afilados como punbaes e dentados como uma
serl'a, como se houveram sido destinarias a cortar, abrir e selTar as
couraças de que e t't va revestida uma grande parte das e pecies
de animaes de então, e por elephantes tIe fórmas ma siças,
providos de defensas de mais de dous metros de largo; na época
em que prosperava eSSft fauna singulu, propria unicamente da
pampas argentinas, tambem o homem p,ovoava essas zonas,
nas qU'les, por mais de uma vez, via, contemplou e admirou as
massiças formas do extraordinarios séres que por toda a parte
o rodeavam, »

Exp. : Governo Argentino.

BOLIVIA

626. Alf"abeto ele Aymará.. Lexicologia Aymarà, por José
Luiz Ruiz, 1880, in 1'01. gr. ele 10 pp.

E" copia manuscl'ipta do diario que se publica em La Paz,
intitulado « LfL Patria :t, ns. 19 e 20, de abril de 1880, enviada
pela Oommissão de Geographia do Depart. de La Paz.

Exp.: Governo da ilolivia.

627. F rai Ra.fael Sans. Visita a las islas de Titicac<'t y
Ooati en la comprension deI santuario de Oopacabana, Departamento
de La Paz - Bolivia 1858. La Paz: Tipogra{w, de «La P"ensa ~

1884, I vaI. in 12, de II - 40 pp. com um esboço do lago Titicaca.

E' a descripção completa de todos os edificios cujas ruinas
existem nas ilhas de Titicaca e Coati, ambas situadas no famoso
lago Titicaca. A primeira. destas ilhas é bastante notavel na
hi~toria primitiva da America, quer pela legenda de Manco
kar>ac e Mama-Oello, que della ahiram a fundar o imperio
peruano, quer pelos editicios que nella existem, cujas construc
ções a elles se attribue. Segundo as mais prolixas investi
gações feitas a respeito, resulta Que esses edificios pertencem á
civilisação aymará, anterior á dos Incas, que tomaram por
modelo de sua architectura a dos edificios e monumentos
existentes nas margens daquelle grande lago.

O nome de Titicaca, cedi lo pela ilha ao lago, antigamente
chamado de Cht!cuyto, vem de duas palavras dl1lingua quichua,
titi (estanho, chumbo ou cobre) e haca (pedra), si@'nificando, pois.
pedra de estanho, chumbo ou cobre, se bem qUd os naturalistas
viajantes nenhum vestigio rlesses metaes ha,jam encontrado na,
tal pedra. Outros dizem derivar-se esse nome de duas outms
palavras da língua aymara, que significam - lJed"a do gato.

Exp.: Governo da Bolivia.
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028. Segunda Invitacion. Tipografia de « El Progresso»

Oruro, 1886.

Folha olta que registra varios documentos sobre publicação
de obras do clero boliviano, e um importante alphabeto ortho
lógico e phonético da lingu'\' aymáric'l e quichua, pelo presby
tero Dr. Isaac E cobari. Traz tambem um sermão do mesmo,
e cripto em aymarã, segundo o systema ideado pelo autor.

Exp.: Governo da Bolívia.

629. Oartilla de Doctrina Cristiana em idioma aymara, como
hoi se hablaen esta ciudad y en algunas provincias. Por J. Jenaro
Solis. La Pa::: Imprenta «Religiosa» 1887, 1 vol. in-4o gr. de
VII-17 pp.

Exp.: Governo da Bolívia.

630. Manual de la Doctrina Cristiana en Aymara compuesto
y arreglado por el P. Fr. Fel'nando de M." Sangines. La Paz, Imp. de
«El Siglo Industrial », administrador Nieolds Aguirre. 1888, 1 vol.
in-8° de IV-48 pp.

Contém este manual o cathecismo, a administração
dos Sacramentos e a recitação do Santissimo rosario, etc. De
dica-o seu autor ao jovens ordenandos da diocese de La Paz, e
precede-o dai> approvações e juizos sobre o trúbalho, além do
alphabeto orthologico-phonetico da lil1gua aymarica.

Em ser escl'ipto nes a lingua original e na hespanhola
ao mesmo tempo, consiste o valor do presente manual de Frei
Sangines.

Exp.: Governo àa Bolívia.

631. La Lengua de Adam y EI Hombre de Tiahuanacu (Re
sumen de e tas obras) por aI Dr. Emeterio ViIlamil Rada. Con una
introduccion deI Dr. Nicolás Acosta. 1888, La Pa::, Imp1'cnia de «La

Razon ~ 1 voI. in-8° gr. de 32 pp. de introduc. Xl V-249 de indice e
texto.

TrabalhCl importante e valioso para a phylologÜl, do aymara,
de cujo idioma apresenta o Sr. ViIlamil Rada no actual livro um.
estudo profundo a systematico. Os estudos de sa lingua, mãi,
raiz e origem de sua congenere - a quichúa ou kicbwa, bem
como os dos diversos idiomas da America, por muitos annos trou
xeram preoccupado o espirito dos incansaveis missionarios, que
com eUes pareceram empenhildos em fornecer aos sqbios euro
peus e americanos os documentos necessarios para fixar-se a pri
mogenitura da linguagem humana, si bem que a. maior parte
desses trabalhos, pelos referidos padres missionarios levaâos a
effeitos se referissem de preferencia á parte grammatical e á
formação de vocabularios.
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Entretanto, quem compulsar o belli"simo catalogo que con
stitue a terceira parte do primeiro tomo da obra do i1lustrado e
erudito Dr. Ballívian y Roxas, sobre a Historia da Bolivia, con
vencer-se-ba do quanto concorreram esses apo"tolos do saber para
a opinião dos citados sabias euro~éos e americanos não só pelo
que elucidaram a respeito da primeira liuguagom da huma
nidade, como pelos contingentes preciosos que forneceram para
os estuuos da antbropl)logiado continente america.n0.

Exp.: Governo da Bolivin.

632. El Ay.m.ará y la Filologia, pelo Dr. Isaac E cobari. Dis
curso dirijido a los Americanistas que deben reunir-se eo Berlin en el
proximo mes de octubre de 1888. [n-fol. gr. de 20 pp.

E' cópia manuscript.1 do (wtograpbo cedido obsequio amente
pelo autor á comm'lssão de geog-rapbia do depart. de La Paz,
para figurar na actual exposição geogra phica do Rio de Janeiro.

a aymara é a lingua mái de todas a outr'rts, porque foi a
primei ra fallada no mundo - a lingu:. de Adii.o. Segundo Vil
Iamil, o aymara irradiou para a' linguas em ger<l.l : para o grego
com mais especialitlade, o latim, bebraico, araiJe, e demais Iin
guas semíticas; para as linguas gothicas, como a allemã, e in
glez·l.; kecbwa ou C]llichtia (generalisada em Bogotá, Maule e
Cardava); para a terminologia, e technologia scieotitic:l.; e, em
particular, para a medicina, Diz o autor desta interessante
monographia. que bem profundas deviam ser as con vicções do
Sr. Villamil, acerca do a,ymará, pardo assegul'ar que na Bolivia
se achava o berço do Homem.

Na Amarica, para eterna gloria da Bolívia, contiml"t o
a,UtOl', o mallogrado sabia D. Emeterio Villamil Rada. filho de
La Paz, estava destinado a dar um pouco de luz, ba tante para,
esclarecer as trevas do passado, com seus estudos de mais de 30
anilas sobl'e questão de tanta monta; e suas obras inéditas guar
dadas ainda no Bra~il, em ?lutos de um personagem daquelle im
perio, quando furem publicada- dirfio ao mundo scientifico o que
compendiado me dizia (o mesmo 81·. Villamil). em carta feita no
Janeiro (Rio de Janeiro?) em 30 de outubro de 1872 : « Por los
comprobantes que junto eon esta verti U., se sorprenàerd com el
resto del mundo, de la ?'ealizacion que al fin !ta concedido la Di
vina Providencia, del pleno descubrimiento de la comlici011 pri
mitiva y elevada del hombre y SI.' lengua. )l

Em nota feita ao pre~ente trahalho, se vê que o allemão
Dr. E. W. Middendorf, depois de haver escripto em língua
ki'lhwa ou quicbua, uma grammatica e um diccionarlo, preparou
se para escrever as mesmas obras em aymarã, auxiliando pode
rosamente, estese outros trabalhos do Dr. Middendorf, á linguis
tica e a ethnographia, qne, segundo elle o declara, não se des
cuidou de investigar.

a autor sente que o aymará não tenha sido ainda estudado
pelos sabias, que tantas conquistas fazem no campo da philo
logia, e isto por ser essa lingua original desconhecida quasi
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completamento por diversas c,\Usas, eutre outras, o pequenis
simo espnço de terra. em que é fallada; e a ausencia de uma lit
teratura e monumento propl'ios e de uma. grammatica e dic
cionario phonetico para Illlpl'imir vid I a su~s palavras: não é,
pois, de aelmirar, conclue o Dr. Escobari, que, com essas lacunas,
lingua tão rica em sua conci"ão, tão natural por ua harmonia
inimitavel, g-lutinosa e Ilatente em ua [Jronuncia, bilja escapado
a' in vestigações elos philologos para rehaver a !listoria da my
thologia, que é :l, hi tOl'ia. d'1 humanidade em seus primeiros
alvoI'es, occulta sob a sombra dos mythos.

O trabalho termina por uma incitação do autor aos membros
do Congee so dos America.oistas para que se Ol'ganise uma com
mi ão rle sabio que estude a língua aymárica concentrada
oa parte dos departamentos de La Paz e Puno que margêa
as costas do Titicaca j b m como a etlmographia ela raça aymá
rica, pal'a que sUl'jalll á luz, da ob curidade em que jazem envol
vidos, segredo de altis'ima importancia, de modo a proclamar
e a unidade ela. especie humana e a dignidada do homem enviUe-

cido pelo materi llismo da actualidade, tão em voga nos e cri
ptore moderno~, aos quae cri tica e I'idicularisa com vehemencia.

A proposito ela pre 'ente mooogl'aplJia do pl'esbytero,
Dr. E coliari obee a lLugua a.ymárica, occorre-nos ilizel' que, a
leitura do excellente cablogo (Ie manuscripto e obra- impressas
com que o e criptor boliviano o SI'. B'lllivian y Roxas enri
queceu o' seus DoCtlmenlOS pam a Historia da Boli'IJia, nos leva
naturalmente a cuncluir, qlle em essa lingua cultivada e em
pregada nos documeutos escriptos do tempos colooiaes dessa
região da America, antigamente conhecida. por Alto-Perú.

NeUe se nota: a H istoria de los clolatro e'IJangelios, con varias
reflexiooes para exhorlar e instruir fi lo indios de esta provincia
de Chucuyto ... Sacada. de un libro antiguo, que ahora 160 anos
dió ti. luz el P. Ludovico BeI'tonio, de la Comp:lnia de Je us, por
el P. FI'ancisco Mercier y Guz:lIan, de la mi ma Compania. Ano
de 1760. » Ms. ele 398 pp" que o nutol' do catalogo diz ter visto
á venda na livraria de Mai o oeuve, em Pari j

< Historia de N. . J. C., in lingua [-'acaBá, dioee is urbis de
la Paz, in AmeI'ic" i\[eridiounli, Peru. De cl'ipsit D. B. ue Merian.
I '1'01. foi. ele 66 pp.» Ms. autogr<tpho da mesma li vraria, tam
bem em lingua aymara, que outl'a não póde 'r o pacasà, da pro
vincia de Pac'lje ;

As olira impres;;as do pa Ire jesuita LudOVICO Bertonio, que
passou ,~ m lioe paI'te de sua vida a ev,wgelisar os indios, e
morreu em Lima em 1628, na idade de 73 annos, entre as
quae~ :

< Arte b1'eve de la len,qua Aymal'd para intl'oduccion del arte
granile de la mesma lengua .. Arte y G1'amatica copiosa de la len
gua aymard .. Arte de la lengua aymal'à, con tina selva de frases de
la misma lengv.a Y Stl êleclaracion erl romance .. Vocabm!1rio, Con
fessionario e li'1J1'O de la vida y milag1'es de No. r ... publicadas
successivamente em 1603, 1608 e 1612, em Roma, e Chucuyto,
além de outras muitas; a Doctrina cristiana en quichúa yaymarà,
impressa na ciúade de los Reye , por Aut. Ricciardi o primeiro
impressor que bouve no Pel'ú e que publicou varias outras obras
doutrinaes em aymará, em língua kichua e hespanhola.
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o autor faz notar, a proposito, que este Ricciardl e seu com
patriota, o italiano Juan Pablos, foram os primeiros impressores
que introduziram a impl'ensa no Novo-Mundo, aqúelle em Lima,
como dis emos, e e te no Mexico em 1532 com o vice-rei D. Ant.
de Mendoza;

O Ritual do erudito padre E. Ludovicus Ri wonymus Ore, intitu
lado: Rituale seu Manuale Peruanum, et fonna bre'llis admini
stmndi apud Indos sacrosanta Sacramenta, impresso em Napoles
em 1607, e cripta tambem em latim, hespanlJol, quichúa e pu
quina,lingua esta que a.ntes se fallava na província de Are·
quipa j

El E'llangelio de San Marcos, traduzido para lingua aymarica a
publicado pela Sociedade Bíblica de Londres, em 1828, segundo
suppo íção ào autClr j obra do padl'a Vicl'nte Pazos, natural de
llalJaya, proviucia de Larecaja; e, finalmente, a grammatica da
lingua aymara, do padre jesuita Torres Rubio, que produziu
outras obra cm lingua quichua e hespanhola das qu,les foi pro
fessor paI' espaço de 30 lilJilOS em seu collegio de Chuqui aca, onde
morreu em 1638, na idade de 91 annos.

Essas obl·as cit luas nos mostram a antiguidade do conbeci
mento da lingua de Adão no Alto-Perú, rei vindicaudo pltra a
America o berço da civilisação primitiva, como querem muitos
sabias e escriptores de nota, entt'e os quaes o abbaue Bl'asseur de
Bourbourg, que diz que «do Novo-Mundo, partiram para o Velho
Mundo os seus primeil'os p(lvoadores; que da Amel'Íca chegaram
ao Egypto e a Syria os animaes domesticas, as artes, a industria,
os bieroglyphos, e me mo os ritos religio·o ~. O Sr. Flol'entino
Ameghino na. ua excellente obra: La Antiguedad deZ Hombl'e
el'l eZ Plata. » assim tamdem se exprime.

Exp.: Governo da Bolivin.

BRA.ZIL

Antropologia geral

633. Perou et Bolivie. Recit de voyage suivi d'études
archéologiques et ethnographiques et de notes SUl' l'écriture at les
langues des populations indiennes, par Charles Wiener. Obra contendo
mais de 1100 gravuras, 27 cartas e 18 planos. Paris, typ. A. Lahure)
1 voI. in-8.·

Exp.: Bibliotheca Imperial.

634. Os Indios Cayapós-seus costumes, por José Joaquim
Machado d'OIlveira. (lnedito) .

Exp.: BrasUio Machado.
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635. Vocabulario guarany e coroado. 8' extrahido das me
morias (ineditls) do Barão de Antonina,

Exp.: Brasílio i\1:lchado.

636. MéJnoria sobre os tapuias, feita em 1641, pela commissão
hollandeza. Extr. do.> Feitos dos Hollanuezes no Brazil por Franklin
Mess na.

Manuscl'ipto.
Exp.: Biblio theca Im peria!.

637. Vocabulario de la lengua guarani compuesto por eI
padre Antonio Ruiz, de la compai1ia de lesv . Revisto, y augmentado
por ot1'o religioso de la mism,t compaiiia. En el Pueblo de S. Maria La
Mayor. El aüo de MDCCXXIl.

Trata-se, como se vê, de uma verdadeira curiosidade biblio
g'l'aphi a, digmt do maior apreço, pelo largo contiugente que
otrerece à el ucidação de muitos vocabulos da lingua portugueza,
fallada no Brazil, e que foram bebidos no vasto repusitorio das
línguas indigeu3s.

Exp.: Dr. João À. A. de Carvalho.

638. Garcilaso de la Vega (Inca) - Comentn.rios reales que
teatan de el ('rig n de los Incas ... de sus vida , y conqui tas. '. Se
gundaimpres ion .. , Madrid, Oflicina Real, 1722-23 2 vais. in-fol.

E' a melhol' edição de te notavel historiador, publicada pelo
sabia Barcia,.

Exp, : BilJli theca Naciollal.

639. Diccionario portuguez e braziliano, obl'n. necessaria aos
ministros do altar, que empl'ehdndel'em a conver"ão ele tauto milhares
de aLuas que ainda 'e acham Ji;per'a pelos va tos sertõe do Brazil
sem o bem da FJJ e Bn.ptismo. Aos que parocheam mi ões antigas,
pelo embaraço com que nellas se falia a lingua púrtugueza.para melhor
poder conhecer o e-tado interior de suas consciencias. A tojo 'o que
se empregarem no estudo da historia natural e O'e graphia daquelle
paiz, pois conset'va constantemente os seus nomes originaes, e
primitivo . Por'" Primeira paI'te . Lisboa. Na officina patriarchal.
Anno M.DCC.XCV. Com li ença, in-4° de 79 paginas.

Excellente trabalho, digno de consulta.
Exp. : DI'. J oao A. A. de Cal·valho.

640. Arte da gramm ltica da lingua do Brazil. Campo ta pela
P. Luiz Figueira, natural de Almodovar. Quarta impressão. Lisboa,
Na Officina Patriarcha.l. Anno M.nCC.Xcv, in-4° de 103 paginas.

Exp. : DI'. João A.. A. de Carvalho.
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641. Vista sobre o mundo animal do BrazU, antes da ultima re
volução da terra, pelo Dr. L'lnd. Primeiro tratado. Introducção. Lagôa
Santa aos 14 de fevereiro de 1837. ln-foI. de 30 paginas.

- O autor diz, dando a razão de sua obra: <!. A inesperada e
rica colheita dos residuos do mundo anti-diluviano que me ren
deram viagens na indagação das cavidades do Brazil, me levou
a empregar a actual estação desfavoravel, para pôr em ordem
aquella variedade de objectos, em parte para evitar que elles se
confundam, em parte para obter da. mesma collecção, que me
possa guiar nas mais investig'açõ3s daquelles objectos. » Dando
depois principio ao estudo a que se propunha, occupa-se da classe
dos mammiferos.

Oautor do manuscripto declara em nota que este carece dtl ser
muito corrigido.

Exp. : Bibliotheca Imperial.

642. G:ranunatica da lingua geral dos indios do Bl'azil reim~

pressa pela primelr.t vez neste continente depois de tão longo tempo
de sua publicação em Lisboa, olIerecida a Sua Magestade Imperial.
Attenta a sua augusta vontacle, manifestada no Instituto Historico e
Geographico. Em testemunho de respeito, gratidão e suumissão, por
João Joaquim da Silva Guimarães, natural da Sahia. Bahia, typogra
phia de Manoel Feliciano Sepulveda, 1851, in-4° de 105 paginas mais 12
in-fine.

Exp. : Dr. João A. A. de Carvalho.

643 Vocabulario d!1. linguaindigena geral pal'a o uso do
seminario episcopal do Para. OlIerecida e dedicada ao Exm. e Kevm.
Sr. D. José A:ffonso de Moraes Torre, DO. Bispo da Diocese Pa
raense, etc., etc., pelo padre M. J. S. Pará, typ. de Mattos & Comp.
1853, il'l-8° de 66 paginas.

Por decreto de 10 de outubro de 1851 foi creada uma cadeira
de lingua indigena gel'al no seminarifJ episcopal da provincia do
Pará. Escolhido para leccionar na referida cadeira o P. M. J. S.,
deliber'ou este escrever explicações por meio das quaes pudesse
orientar os seus alumnos sobre algumas regras da grammatica e
o idiotismo da lingua; e para maior perfeição ajuntou-lhes um
vocabulario. E' esta tl. obra que aqui deixamos classificada.

Exp. : Dr. João A. A. de Carvalho.

641. Vocabulario Brazileil'o para servir de complemento
aos diccionarios da língua portugueza, por Braz da Costa Rubim. Rio de
Janeiro. Emp. Typ. Dous de Dezembro, de Paula Brito, 1853, in-4° de 80 pp.

Esta obra comprehende um gl'ande numero de vocabul03 usa
dos no Brazil, e que ao tempo em que foi publicada, como em
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parte ainda hoje, não e encontril.m nos diccionarios da n03sa lin
gua ; e que foram colligidos das memorias e outros escriptos,
que tratam de no sas cousas, assim como de muit'ls noticias par
ticulares, Não sendo um trabalho completo, é todavia, um excel
lente auxiliar para os lexicographos e mesmo para os e3tudiosos
em geral.

Exp.: Dr. João L A.. de Car\'albo.

645. G-ram.atica de la lingua genera,l deI Pel'll. Hamada
comumen te - Quichúa - por el R. P. FI'. aonorio MO::isi mi.sionero
apostolico dei Colejio de propaganda tide de la es~lareciday opulenta
ciudad de Potosi. Sucye, Imprenta de Lopez. 1887 (1), io-rol.

Exp.: Dr. Joiio A. A. de Carvalho.

646. Com.pendio da lingua brazileira, para uso dos que a
ella se quizerem dedica.r. Elaborado. compilado e offerecido no Exm. e
Revm. Sr. D. José Ati'onso de Moraes Torres, bispo resigoatario desta
provincia, por F. R. C. de F. ( Fran isco Raymuodo Corl'eia d~ Faria)
Coronal Rerormado do Exercito lente da. "e pectiva cadeirJ. no Semi
nario Epi copal, por mercê Imperial. Pal·tI, Typ. de Santos &: Filho
185 .

Exp.: Dr. Joiio A.. A. (Ie Carvalbo.

647. Diccionario da lingua Tllpy, chamada lingua geral
dos indigenas do Bl'azi! por A. Gooçal ves Dia , Lipsia: F. A. Brock
haus, livreiro de S. M. o Imperador do Brazil, 1858, ln-8° de 191 pp.

Encarregado o autor pelo Instituto Hi'torico e Geographico
Braziloiro de apr.~sentar uma memoria acerca dos nom indi
gena . teve de occupar-se com e pecialidade da' tribus que ha
bitavamo littoral do Brazll, Quando foi dos ude"cobrimento eas
quaes por es e facto foram as primeiras que e acb lram em contacto
com o colonos portuguezes. No desempenho de tal commissão,
teve o autol' de fazel' um estuJo prévio da lingna qUJ aquellas
tribus rallavam. Ao fim de seu estudo, encontrou-se com lima
grande cópia de nota.s. alguma das Quae da maior importancia,
no juizo do 'autor. Coordenando-as, teve em re ultado o Diccio
nario, que ora. publica.

Ninguem ha que, dedicando- e aeste3 e tudos especiaes de lin
gui tica., desconheça o excellente trabalho que aqui deixamos
classi fic ado.

Exp.: Dr. João A. A. ue Carvalho.

648. Chrestom.athia da lingtla brazileira p lo Dr. Er
nesta Ferreira Fril,nça. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1859. Bibliotheca
brazileira, III vai; Bibliotheca linguística, vol. n. in-8° 230 pp.

Exp.: Dr. João A. A. de Carvalho.
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649. Glossaria linguarum brasiliensium, Glossarios de diversas
linguas e dialectos, que fallam os indios no Imperio do Brazil. Wor
tersammlung brasilianischeI' Spracben. Voa Dr. Carl Friedr. Phil. Von
Martius. Erlangen. Druck von Junge & Sahu, 1863.

Exp.: João A. A. de Carmlho.

650. The indian tribes of Guiana their condition aDd
habits with researches inte their posl history, superstitions, legends
antiquities, langul1ges, pelo reverendo W. H. Brett. London. R. Clay
ton & Taylor. lmpris 1868, I vol. in-8.0

Exp.: BiblioLbeca Imperial.

651. Arte de grammatica da lingua mais fallada na Costa do
Brazil, feita pelo Padre Joseph de Anchieta, da Companhia de Jesus, com
licença do Ordinario e do Preposito geral da Companhia de Jesus. Em
Coimbra por Antonio de Maris. 1595. Cópia ao pé da letra, feita por
Julio Platzmann. Lepsia, no mez de Agosto de 1872.

Exp.: Biblioiheca Imperial.

652. Joseph de Anchieta, Arte de grammatica da
lingua mais usada na Co ta do Brazil, novamente dada a luz por .Julio
Platzmanu. Lipsia, na officina typographica de B. G. Teubner, 1874,
in-8° gr.

Exp.: Dr. João A. A.. de Carvalho.

653. Ethnolog'ia Selvag·em. - Estudo sobre a memoria
Região e rõ.lças selvagens do Brazil- do DI'. Couto de l\fagalhães, por
Sy1vio Roméro. Reei/e, Typ. da Provincia, 1875, in 8° de 46 pp.

Exp.: Dr. João .\.. A. de Carvalho.

654. Apontamentos sobre o AbuJ1eenga, por Baptista
Caetano de A. Nogueira. Publicados nos-Ensaios de Scieneia. Rio de
Jalteíro, Brown & Evaristo editores, 1876. Contendo:

- Primeí7'o opusculo: Prolegomenos, em 41 pp.; Orthographia
e prosodia, em J8 pp.; Metaplasmas, com 8 pp.; Advertencia
com um extI'acto de Laet, LO pp.
- Segundo opuseulo : O Dialogo de Lery: nota preliminar, com
9 pp.; O Dialogo, com 88 pp.; Explanações, com 35 pp.

Exp.: Dr. João A. A. do Carvalbo.

655. L'origine touranienne des Americains Tupis-Caribes
et des anciens ég-yptiens indiquée principalement par la philologie com
parées : traces d'une ancienne migration en Amérique, invasion du Bre
si! par les tupis, etc. Vienne, Librairie 1. et R. de Faesy & Frieh,
1876, in-8° gr.
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E' um dos muitos e exceilentes traballlOs do Visconde de
Porto SegtWo.

Exp.: DI'. João A. A. ue CllrTlllho.

656. Arte de la lengua guarani, omais bien Tupi, por el P.
Antonio Ruiz de Montora, Natural de Lima, Misionario en la ant' a
reduccion de Loreto, junto ai rio Paranapanema dei Brasil, superior
en otras y Rectal' dei Colegio de Assunpcion, etc. Nueva edicion : Mas
correcta y esmerada que la primera, y en las voces indias en tipo
diferente. Viena. Faesy & Frick. Paris, Maisollneuve y C.~ 1876. Im
prenta de Carlos Gcrald Hijo, in-8.0 eguida do Vocabulario y tesoro
de la lengua Guarani, 6 mai bien Tupi. En dos partes: 1-Voca
bularia espanol-Guarani (o Tupi). Il-Tesoro guarani (o Tupi) e panal.
Por el P. Antonio Ruiz de Montoya, etc.

Esta .Vova ediçito da importanti sima obra de Montoya foi
feita pelo iilustre Visconde de Porto Seguro.

Exp.: Dr. Joiio ..... A. de Carvlllho.

657. Trabalho preparativo pal'a aproveitamento do s lva
gem e do solo por eile ocoupado no Brazil. O Selvagem: 1- Curso da
lingtla geral segundo Ollendor(, comprehendendo o texto original de
lendas Tupis; II - Ol'i,q,ns, costumes, Regic7.O Selvagem, methodo a
empregar para amans,tl-os por intermedio das colonias militares e do
interprete militn.r, por Couto de Magetlhães. Impresso por ordem do
governo. Rio de Janeil'o, Typogmphia det Refonna. 1876.

Exp: DI'. João A. A. de Carvalho.

658. GraID.Jn.aire Caraibe composée par le P. Raymond
Breton suivie du Catéchísme caraíbe. Nouveile édition publiée par L.
Adam & Ch. Leclerc. Pal'is, 11[aissonneuve & C., Libraires-éditeurs,
1817, in-4° gl'.

Exp.: Dr. João A. A. d Carvalho.

659. Gra1D.1D.atica da língua brazilíca geral, failada pelos
aborigenes das provincias do Pará e Amazonas, por Pedro Luiz ym
pson, Major da Guarda Nacional etc. Manàos. Impl'esso na Typogl'aphia
do Commm'cio do Amq.::'onas, 1877-com retrato do autor.

Exp.: Dr. João A. A. de Carvlllho.

660. Arte da Grammatica da língua. brazilica da nação Kiriri com~
posta pelo padre Luiz Vincencio Mamiani, da companhia de Jesus, e mis
sionario que foi nas aldeia da dita nação. Segunda edição, publicada
a expensas da Biblíotheca Nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
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Typ. Central de Brown & Evaristo, 1877, in-4.° de 101 pp. ( intr.
LXXI!. mai Xl.)

A introducção é escripta pelo Dr. Bapti3ta Caetano de A.
Nogueira.

Exp.: Dr. João A. A. de Carvalho.

661. Bibliographia da lingu", Tupi ou Guarany, tambem
chamada líogua geral do Bl'azil, por Alfredo do VaUe Cl~bral. Rio de
Jal1eiro, Typ. Nacional, 1880, in-4.· gr. d~81 pp.

Exp.: Dr. João A. A. de Carvalho.

662. Arte du. Grammaticc1 Ja tingua brasilic.l do Padre Luiz
Figueira, Theologo da companhia de Jesus. Lisboa, na officioa de Mi
guel Deslandes, na rua da Figu:lira, anno de 1687. Com toJas as li
cenças neces al'ias. l';ova edição, d'\da á luz e anotada pOI' Emilio Allain.
Rio de Janeiro, typ. e lith. de Low.bael'ts & C. 1880, in-8° de 156. pp.

Exp ; Dr. João A. A. de Carvalho

663. A Gcam.m.ar and vocabulary of the tupi language part
by colleted and part by translated from the works of Anchieta and
Figueit>l~ notetl braziLiall mis;;ionayrs by John Luccock. Rio de Janeiro,
1818. Rio de Janeiro, Typographia Uniuersat de E. &:. H. Laemmert,
1881, in-8o, gr.

Em sessão de 2 de Julho de 1880, o Instituto Historico r}eEl
gl'aphico e Ethnograpmco Brazileiro resolveu publip.ar a gnm
matica e vocabulario manuscriptos de John Luccock, que per
correu diversas partes do Br,~zil e escreveu - Notes 011 Rio de
Janeiro, em 1820. Attendendo ao grande iotere~se que actual
mente despertam os estudos lingui ticos, entendeu o Instituto
Historico que era Oppol'tuno dar á luz o manll5cripto de
Luccoch e assim o fez, em boa hora.

Ao volume exposto acompanham as - Notas sobre a fiora e
fauna do Bra;it por J. Bllrboza Rodrigues (extr. da Rev. do Inst.
Hist. Vol. XLIV de 1881, pp. 33, a 130) ltio de Janeiro 1882.

O só facto de ser a publicação da presente obl'a feita pelo
Instituto Historico e Geographico Brazileiro dá idéa exacta do
seu alto valor, e nos dispensa de maiore5 annolaç5e,; a tão bello
tra.balho.

Exp.: DI'. João A. ,L de Carvlllho.

664. The brasilian la.nguage and its ag~lutination by
Amaro Oavalcanti, L. L. B. COllsesellor at law felLow of various
literary etc., etc. Rio de Janeiro, TypographiaNacionat, 1883, in-8", de
179 pp. (6, in.)

Exp.: Dr. João A. A. de Carvalho.
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665. Filogenia - Principios de classificacion transformi ta,
basados sobre leys naturales y proporciones matematica , por Floren tino
Ameghino, autor tIe diversas obras y memorias sobre la paleontologia,
antl'opologia, arqueologia y geologia dei Pia ta. Btlenos Ayres. Felix
Lojouane, editol', 1884.

Exp.: Govemo Argentino

666. Os botucudos Extrato elo relatorio do engenheiro Diogo
R. de Yasconcollo , da commi ão de limites entre Santa Catharina e
Parana. 1884. (Inédito).

Exp. : BrasUio ~Inchado.

667. Rio Jauapery. Pacificação do Chrichanas, por João
Barbosa Rodl'igue-. Rio de Janeil'o, Imp. [Vac. 1885, ia,8° de 274
pp. com um plano geographico elo rio Jauapery, (1884).

Con têm : 1. Passado e presen te dos Chrichanas. II. Ethno
grnyhia, al'cheolog:i..:te geographia. 111. Documento. IV. Vocabu
larlO', V. Appenolce.

Exp.: Instituto Polytcchnico.

S. PAU L O

668. As aldeias e o' aldeamentos indiO'ena' de . Paulo em
1885. Extra tos de informações olficiaes pl'e tadas paI' José Joaquim Ma
chado de Olíveim.

Inédito.
Elxp.: Brasilio Machado.

PARANÁ

669. A1deaDl.entos de Palma (Param\),offic:o de Bermo
genes Carneiro Lobo, fevereiro - I 48.

Inédito.
Exp.: BrnsUio Machado.

RIO GRANDE DO SUL

670. OoUecção de vocabulos e phrases usadas na provincia de
S. Pedro do Rio Grande do Sul. Publicado na livraria de Domingos
José Gomes Brandão. Typ. Comme"cial de Regadas. Op. 51 pp.

Exp.: Dr. João A. A. de Carvalho.





Botanica e Zoologia

Botanica e Zoologia

CHILE

671. Ueber die Verãnderungen, welche de Mensch in der
Fauna Chile's bewirkt hat. Von Dr. R. A. Philippi in Santiago. 1 vol.
ill-So gr. de 20 p~ginas.

E' um pequeno trabalho sobre as modificações que o Homem
produziu na Fauna Ohilena, pelo il1ustre profes ar de botanica e
7.0010gia do Instituto Nacional <'lo Chile, o Sr. Dr. Rudolfo
Am'l.ndo Philippi, autor de varias obras iobre a geographia do
mesmo paiz.

Exp. : Governo do Chile.

672. Revista de ciencias i letras. Tomo I, numero 1, anno 1.
Santiago: Imprenta deZ Ferl'oca1'riZ, 1857, 1 Tal. in-4o gr. de 778
pp. com mappas interc. no texto.

Collecção importante de artigos, chronicas, estudos originaes
e traducções sobre a litteratura e as sciencias no Chile, firmados
por homens de autorisada reputação scientifica, como D. Ignacio
Domeyko, Courcelle-Seneuil, Dr. R. A. Pbilippi, Moesta, A.
Pissis, Astaburuaga e outros, tratando, entre muitos, e para não
citar sinão aquelles que podem trazer subsidias a geographia, ou
que a eBa se relacionem, do seguintes assumptos : - estatistica
da flora chilena, comparação dos phellomenos geologicos da costa
do Chile com os observados em outras partes do mundo; resenha
historica sobre a Republica de Costa Rica; a zona dos Asteroides;
descripção topographica e geologica da provincia de Aconcagua.,
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as republicas da Americ.l Central; eclypse total do sol em 1858;
estado actual da industria de mineração no Chile; estudos geo
graphicos sobre o Chile; historia physica e politica do Chile por
D. Claudio Gay; physionomia ela forma humana; fragmentos de
geograplüa botauica cio Chile; publicações feitas na 'dlemanha
sobre a .Q"eographia, a historia natural e a industria de mineração
do Chile; viagens ele ü'Orbigny á America Meridional, de A.
Pissis ao Brazil, etc.

Exp. : Govel'no do Cbile.

673. Catalogu8 plantarum vascularium chilensium adhuc
descriptarum auctore Frederico Philippi. Ex annalibus Universitatis
Chilensis, anui 1881.

Santiago de Chile: Imprenta Nacional, 1881, I vol. in-8° gr. de
VIII, 377 paginas.

E' o catalogo das plau tas que constituem a florn. do Chile, no
qual faz o Rutor considerações analogn.s ás que lhe suggerio a
publicação do - Catalogo elos Coleopteros - afim de provar a
vantagem deste sobre os dos naturalistas chilenos, (jue o prece
deram no estudo da fauna e flora desse paiz. Baseou-se sobre a
botanica do Sr. Claudio G8Y, com muitas modificações, no intuito
de su pprir o que nell::t porventura se omittio, reunillrlo ao actual
catalogo todns as especies que não figuram na refel'ida hotanica,
e bem assim as especies publicadas mais t8rde. Para maior com
modidade da consulta, dü,poz o autor no fim do livro um indice
alpbabetico das familias e geoeros das Aspecies chilenns, as
quaes alcançam. neste catalogo, a 5.358, das quaes 1.939 são
polypétalas, 1. 967 monopétalas, 245 a.pétalas, 982 mono-cotile
aoneas e 255 acotiledolleas.

Vem precedido de um indice dos autores mais importa.ntes que
se occuparam da flora do Chile.

Exp. : Governo do Chile.

674. Veranderungen, welche der Mensch in der Flora.
Chiles bewirkt haL Von Dr. R. A. Philippi. AbrJruch aus Dr. A.
Petermanns Mitteilungen, 1886, Heft lO-II. I vaI. in-fo\. gr., de
24 paginas.

E' um pequeno estudo extrahido pelo Dr. Rudolfo Amando
Philippi, dos cadernos 10 a II dos archivos do Dr. Petermann,
da Allema,nha. Trata das modificações motivadas pelo Homem na
flora. do Chile.

Exp. : Governo do Chile.

675. Catálogo de los coléopteros de Chile, por Frederico Phi-
lippi. (De los Anales de la Universidad de Chile, tomo LXXI.) .

Santiago de Chile: lmprenta Naciona&, 1887, I vaI. in-4o gl'. de
92 pp. com mappas app. ao texto.
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ii

Obra escripta depois das do naturalista chileno 1). Claudio
Gay, as qlta"S cita como ine Ida~ de muitos erros, inexactidões e
omissões, nessa parte da entomologia dI) Chile, seguindo o
autor na presente obra a norm", a'lopbd'l por Gemminger e
Harold no seu Catalo(JUs Coleopterorwn, e de Lacordaire nos seaB
Genres des Coteopteres, dos qUctes servio-se para escrever o seu
catalogo.

Exp. : Governo do ChIle.

BOLIVIA

676. Los Pro:CeS80re8 deI Colejio Nacional ai 16 de julio.
Boletin de ln truccion. Publicacion mensual. La Paz: Imp~'erltade E&
Siglo Indust'rial. 1886, ia-foI. gr. de 4 pp.

CollAcção completa dus J5 numeras publicados na Bolivia, de
16 ele maio de 1886 a la de fevereiro de 1888.

Contém varios interessantes al'tigos do corpo ue professores do
Collegio Offlcial de La Paz e um estudo sobre a botanica medica
popular sob o titulo de «EI Cedron », pelo Dr. José Romero
(n. 6 de 2.'3 de outubro tle 1886).

Exp.: Governo da Bolivia.

677. N o-ta dirijida por Don Agustin Aspiazu al Ministro de In
dustria de Francia sobre descubrimiento de una planta productora dei
cautchu. 1888, iu-fol. gr. de 3 pp.

E' a cópia manuscript<L contida no «Boletillde Instruccion)), Que
se publica em La. Paz, n. 15, de la de fevereiro de 1888, auto
rizada e remettiJa pela Commissão de Geographia do Departa
mento de La Paz.

Exp.: Governo d a Bolívia.

BRA.ZIL

678. Descourtilz (le DI'. J. T.) Ornithologie brésilieune ou
histoire des oiseaux du Brasil. Rio de Ja'1eiro, Thomas ReelJes, foI. com
est. coloro

Exp.: Bibliotheca Nacional.

679. Flora Brasilieusis. Enumeratio plantarum in Bra
sília ... Editlet Carolus Fridericu8 Philippus de Martins. FoI.

Ohl'''' monumental, da qual já estão publicados e recGlhidos á
Bibliotl1eca Nacionlll 1O~ fasciculos. Fase. I e 11.

Exp.: Bibliotheca Nacional.
Geogr. pbysica.
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680. Tractado de las drogas, y medicinas de las lndias Orien
tales, con sus plantas debuxadas ai hino por Christoval Acosta, medico
y cirurjano que las vio ocularmente. En el qual se verifica mucho de lo
que escrevio el doctor Gai.'cia de Orta. Dirigido a la, mui noble Y lUlIY

mas leal ciuelad de Burgo, cabeça, ele Castilla y Camara de Su Mages
tad. En BURGOS. Por Martin ele Victoria, impressor de Su Magestad.
MDLXXVIll con privilegio.

Exp.: Dr. João A. A. de Can·nlho.

681. 31:axin1ilian (Prinz zu 'iVied-l ellwied). - Rei~e mcl!
Brasilien ia den Jahren IRI5 bis 1817. Franhfu,·t a. M., B"õnner, 1820,
2 vols. ia-4o gr. de texto e 1 in-fol. de atlas.

Exp. : Bibllotheco. No.clonol.

682. Spix und Martius Reise in Brasilien 111ünchen, 1823, 3vols.
40 gr. com um atlas.

Exp.: BiblioLheco. Nacional.

683. Spix et Martius Delectlls animalium articulatorllm ...
Monachi, 1830, 4° gr. com est. color.

Exp.: Bibliothecn Kaclonal.

684. Rapportde M. Guillemin, D.-M., ::tide de botanique
au Museum d'histoire naturelle, tt M. le Ministre ele l'Agriculture et
dll Commerce, SUl' sa mision au Brésil, ayant paul' object principal
des recherches SUl' les cultures et la préparation elu thé et le transport
de cet arbuste eo France. Paris, Imprime?'ie de lI1aulde ct RenolA,
1839, in-8° de 38 pp.

Exp.: Dr. João A. A. lle Cm·,-alho.

685. Catalogue méthodique des oiseaux du Brésil, clas 'és
d'apré la méthode de G. Cuviar et comprenant leu1's noms génêríques
et spécifiques en français; latin ; portugais, et guarani, aussi que la
désigaation eles provinces qu'ils habitent, dedié à Sa Majesté D. Pedro II,
Empereur du Bl'esil, Protecteur éclairó des scieaces naturelles; par son
tres-obeisant serviteur r. Carolus, docteur en médecil1e, ancien natu
raliste voyajeur du governement helge au Brésil, etc. Anno 1856.

Manuscripto, ln-foI. de 179 'Pp.
Exp.: Bibliothecn Imperial.

686. Notice SUl' le palmier carnaúba par M. A. de Macedo.
Pa?'is, typographie de Hem'i Plon, imprimeur de l'Emperew', 1867,
in-8° ele 46 pp.

Exp.: Conselheiro T. de Alencar Aral·lpo.
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687. Ensaio de indice geral das madeira do Brasil, pelos en
genheiros André e Jo é Rebouças. 2° fasciculo (O. a L.) Publicação
Officia!. Rio de Janeiro, Typographia Naciol'ml, 1878, iu-4.o de 837 pp.

Exp.: Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro.

688. Von deu vegetablichen 8chãtzen Brasiliens und seiner Bo
dencultur. Von Dr. R. A. Hehl, 1\1. A. N. in Rio de Janeiro. ~Iit I Karte
(Nr VI) und Tafel (Nr VII). Halle I 86. Druck von E. Blochmann &
80110 in Dresden. Für die Akademie ia commission bei Wilh. Eugeimann

I
in Leip::ig, iII-foi.

Nova .\cta der Ks!. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der
Naturforscher. Baud X.LIX. 1'3.

Exp.: IusLitnLo Pol)'technico.





Orographia

CHILE

689. Me:m.oria sobre las cordillera uel de3Llrto de Atacama.
i rejiones limitrofes presentada ai senor ministro del interior por
Alejandro Bertrand, injeniero civil i de mina. Con varios mapas

vistas. Santiago, lmp. Nac. 1885, I vol., in-4° de 304 pp.

Acompanha e3ta obra d3 alto valor sllientifico, entre outras,
uma cart,\ das cordilheir,\S' no ueserto de Atacama e regiões
i1lljacentes, na escala de I: \.000.000, trab;dho digno de attenção
e estudo não só pela clareza de seu desenho e impresaão, como
pela exactidão de eu dados, con truid.\ eaundo operaçõe geo
désicas e astronomic l , e:tfectuada pelo autor, de collaboração
com o engenheiro D. Rogerio Torres, por ord m do governo
chileno, e de accórdo, i~ualmeu!e, com os estudos da commissáo
da e trada de ferro á Bolivia, os trabalhos da actual commi são
exploradora do deserto, os mappas de Hugo Reck e Dr. L. Bro.
ekebusch; contendo, além de sa carta, apoutameuto~ historicos
sob1'e o deserto e departamento de Atacamo., noticia circum'tan
ciadas sobre o 3 reino da natureza ne" a re!tião eptentl'ional do
Chile, su, geogl'aphia physica emlim, politica l1istorica e mathe
matica, a propo ito da qual, tr,\z, em appendice, um plano da
determinação das di t1' reuças de longitude por meio d,t transmis
são da hora com o chronometro Dent, n. 26. 593 etc.

Exp.: Governo do Cbile.

PERÚ

690. Hu.:m.boldt ( Alexaudl'e de) - Volcan des Cordillàl'es de
Quito et du Mexique. Paris, Théodol'e MOl'gande, editew' 1864, in-4"
ob1., com est.

Exp.: Bibliotheca NacionaL
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691. Estudio sobre la. altura de la.s montaiías aplicado especial
mente al Misti ó Volcano de Arequipa. Lima, 1868.

Exp.: Secretal'ia dos Estrangeiros.

PARAGUAY

692. Mappa das cordilheiras do Paraguay copiado pelo C::tpitão
do Estado Maior de I" Ola se Bacharel Capitolino Peregrino Severiano
da Cunha. Archivo Militar, 24 de agosto de 1869.

Confere Tenente-Coronel M. F. de Oliveira Soares.
Exp. : J3iblio theca 1m pel'la I.

ER.AZIL

SA TA CATII RIr A

693. Planta da. Cerra, e Cabeçeyras dos Rios Cubatão, Tijucas,
e Tajaby na terra firme ao Ueste (sic) da ilha de SaDta Catlutrina, co
piado por Fr:lncis_o João Roscio, Sargento Major eh Engenheü'os

E cala ~

Sem data e sem autor declat'ado.
Manuscripto.

Exp.: Directoria das Obras :.\filitares.

MATTO GROSSO

69·1. Cartatopograpbica das serras, montanhas, etc.,em que ha
bitam os Cinchonas Rubra e Lutescens. Descobertos na Capitania de
Cuyabá no aD?0 de 1800.

Cópia moderna. Aquarella.
Exp.: ecretaria dos Estmngeiros.
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695. Geographia do Brazil ( Limites e orographia, inédito)
por José Joaquim Iachado de Oliveira.

E te trabalho, começado, em 18·1.. infelizmente não foi continuado
pelo autor.

Exp.: B"nsilio :.\Iachndo.

696. Di1l'"erentes secções do territorio brazileiro. Perfi 100
gitadinae coordenados pelo Barão Homem de MeUo. 1881.

Exp.: BtLl'ão Homem de ~IcUo.

697. Altitude complrada dos pontos culminante do sy tema
orographico brazileiro. lnedito. Ohra do Barão Homem de :Mell0.
1882.

Exp.: Barão Homem de 1I1ello.

69 . Geographia illustracla do Bl'azIl, collecção - Homem
ele .iJIello.-1888. 1 - Monta.qha do Brazil : A Gavúa, O Corcovado;
Serra do Orgãos; Pico de ltabiJ'a do Campo; Pico do Itacolomi: vistas
pelo engenheiro J. ;\Iauders ; A n10ntanha do Itacolomi, vi ta de N. O.
OCaraça ;Pão de A sucar ; I aquetá.

II-Rio do Bl'azil: alto e Cachoeiras: Salto de Iguas ti-lO
vi ta. alto de rubúpungá; Salto de Itú . Salto de Piracicaba . Ca
choeira de Paulo rUfon'o; a cata grande da Tijuca; Ca c<'Üinha da
Tijuc<'l. ; Ca cata grande de Petropolis; Casca tinha de Petropoli-;
Salto na. conflllencia dos rios Piauhy e Piallh)"tinga, em Sergipe; Ca
choeira grande, no igarapé de nlanáos, no Amazona (provincia ) ;
Cachoeira.de Paulo 1\.[onso, gra.vura por Th. Plleger; Cachoeira do

alto inferior; alto grande do rio Paranàpanema; alto de ltú,
litho,"'l'apbh1 ; Sallo do rio Jordão, 0<1 pl'ovincia do Paraná, 46 kilo
metros O. . O, (1.1 cidade de Gllarapuava.

Exp.: Barüo II n!llam ,lo 1I[ello.





Geographia politica

CHILE

699. OODl.pendio delta storia geogL',\fica, naturale, e civile
deI Regno de Chile. Bologna, slamperia di S. Tommaso d'Aquino, 1776,
in-So, com est.

Obra attribuida ao abbade i\Iolina e ao abbade Fillipo Vidaura..
Exp. : Bibliothecn. Nncional.

700. Asta-Buruaga (FL'anci co de olauo). Diccionario
jeografico de Chile. Nueua YorR, D-Appleton & Comp., 1867, iu-8.·

Exp.: Bibliothccn. ;'{acionnl.

70 I. D. Claudio Gay, su vida i su ouras, e-tudio biográfico
i critico escrito por encargo dai Consejo de la Universidad de Cbile por
Diego Barros Arana. SrtYltiago ele Ohile' Imp?-enta Nacional, 1876,
1 voI. in-4° gr. de VIII-235 pp.

E' uma apreciação cl'itica acerca elo traballlo do minente
sabia lranc z CIllurliu Gay autor do monumento scientifico e
lilter,trio intitularia - Hi toria phy ica e politica do Chile -,
publicada em Pal'iz ob os auspicio rio g-ovemo da!) li !la Repu
blica. O autor do l))'e-ente tl'abalho cl'itico e biograpluco, o Sr.
D Diego BaL'ro' Al'3.na, digno emulo (Ie G,\y, diz que e sa im
mensa obra, a histul'ia pby_ica e politica do Chile l'esultado
collecU1'0 de muita' pesso.·, e (lo apoio decidido que lhe prestou
a na(,'ão chilelJa, prClparado e levado a cabo no e::ipaço de mai
de 40 anno" não podia pa~al' de percebida no annaes histo
ricos da littenttnru. de sua patria; e, para facilitar o trabalho
dos futuros bistol'iadoL'e do pr'ogL'esso lilteraC'ios tio Chile,
cumprindo um encargo que lhe foi coufiado pelo Cou'elh de
Vniver idade, reuniu no alJtu.tl volume, quanta noticias pàde
obteL' acerca da vida de D. Claudb Gay, e do modo pelo qu.d se
executou o grande trabalho a que e tá ligauo seu nome.
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o texto esta dividido m 5 extensos capitulas, liaS quaes vem
miudamente descripto e com aquella autoridade, criterio e ele
gancia de estylo que fazem de Barros Arana uma das intelle
ctualidades mais re peitaveis de seu paiz, o seguinte :- os pre
cursores de D. Claudio Gay, Dauxion Laraysse, Backler i'Albe
e Lozi.er j- antecedentes biograpbicos de Gay;- sua primell'a
viagem ao Chile ;- segunda viagem de Gay ao Chile j- explo
rações d0 territllrio chileno j- Gay e seus collabor:tdores j- pre
paração e publicação da - Historia pbysica e politica do Chile;
- juizos diversos acerca da - Historia natural do Chile j
Gay é escolhido membro do Instituto ele França;- seus ultimos
annos e sua morte.

Conclue o autor o ultimo d'estes capitulas dizendo as seguintes
pala vras sobre e se illustre morto - « Gay deixou ·uma. fortW1a
regular, porém faltam-nos os dad03 para aprecial-a numerica
mente. Por seu testamento instituio hel'deiros a seus parentes mais
proximos; deixou, entretanto, numerosos e impol'tlwteslegados.
Um delles era em favor da sociedade de archeologia do departa
mento do VaI' (França). Legava igualmente 50.000 franco aos
pobres desse departamento e 40.000 ao collegio de Draguiiian, sua
cidade natal. O legado, porém, mais important que D. Clauclio
Gay deixou, era um de 50.0uO francos a academia de sciencias
de Pariz para o estabelecimento de um premio annual de 2.500
francos para o melhor tl'abalho que se apresente sobre g'eogra
phia physica, ramo da ciencia que até então não havia sido
objecto de fundação analoga. a clausula do testamento em que
institue este premio, Gay se manifesta profundamente agra
decido a sciencia, cujo c:.lltivo lh proporcionou o g'ozos mais
puros de sua larga e activa existencilt. Seu nome vivel'a, pois,
termina Banas Arana, nilo só na frente da obra monumental a
qlle consagrou qua3i sua vida iuteira, como t:1mlJem em uma
in3tituição qllelesta de tinada a fomentar um dos estudos mais
uteis e interessantes.»

Exp.; Covemo do Chile.

702. Estadistica bibliografica de la literatura chilena. Obra
compuesta, en virtud de encal'go especial deI Consejo de la Univer
sidac1 de Cbile, por D. Ramon Brisefio. 2 vols.

Santiago de Chile: Imprenta ChileM, ]862, iu fol. gl'. de XIIl-54G

pp. (l° vol.). Impr. Nac. ]879, in-fi. gor. de XlH-50S pp. (20 vol.).

E tes dous volumes constituem o catalogo completo e detalhado
de todas as publicaçõe feita pela impren a do Cbile desde sua
introducção nesse paiz, em 1819 , até o fim do anno de 1850,
quanclo foi de novo o auLor ülcumbido des,a valiosa e immensa
tarefa, organizando o seu segundo catalogo, por ordem cl!l'onú
logica e aLphabetica, e qne compl'ehende todas as publicações
feitas pela imprensa, sejam 0pusclllos, folhetos, periodicos, folhas
soltas, durante o e paço de 17 anilaS, contado~ desde 1860 inclu
sive até 1876. O autor de te verdadeiro monurneDto de beroica
paciencül é secl'etorio da Faculdade de phylosopbia e humani
dade' da Universidade do Cbile e conservador da Bibliothe~
Nacional.
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o que elie escl'eveu no alto da pagina que ~erve de prologo
ao 20 vaI. é bast ,nte para dispeosar qualquer 100'io ou commen
tario acerca de tão O'ránde trabalho: -Si pal'u solo leI· esta obm
se necesita de suma paciencia de cual1ta mas se habl'à necesitado
para compon~rla ~ ...

Exp.: Gn\"el'no do hHe.

703. Docu1D.ent.os relativos a la hi toria nautica de Chile,
setima parte (uo Anuario Hidrografico do Chile)-l vaI.

CoUecção de viagens, expediçõe e explorações geographicas
en'ectuadas no E treito ele l\Iagalhães e co'tas occidentaes do
Chile, de de o descohrimento do e treito, 1520, até o anno de
158 dividiua em 4 p;U'tes di tincta', reunidas e impressas com o
titulo acima, do modo seglliotg : lO. parte-Los de 'cubridores del
estrecho de 1I1agaltane i sus pl"imeros esplomdol"es.-Trata, em
capitulas especiaes, das eguiotes viagens e expedições: expe
dição de Heroando de Magalhães, qlle ligou o nome ao estreito
(anle conhecido (lar outros nomes, cntre os quaes o de Madre de
Dias) avi la,llClo-o em 21 ele outubl'o de 1520 e navegaodo-o em
toda sua exlensão com a slla esquadrilha, campo ta de 3 cara
vella ; a do feei Garcia Jofl'é de Loayza, em 1520, que o nave
gou tambem de E. aO. exploraodo-o em grande parte com 4
caravella da, sua esquadr·ilha. D sta expedição de Loayza
(com. oor da ol'dem de S. João) con el'vam-se documento' valioso
e pecialmente pulJlicados paI' Fernandez de Nava.rrete no tomo
-o de na io teres'ao le obr.t Documentos del A"chi1)o de I ndias. e
por l\1endoza de los Rios na Coleccion de Doclllnentos Ineditos
relativos al rlescubrimie/!to, conquista i ol'gani;ncion de las fmtiguas
po esione' e patlola ele America i Oceania; expedição de eba
tião Cabot. naveO'ante il1glez, cuja, vinda a e t continente, a 3"
que s realizava no me.'IDO anno d 1'"26, foi resolvida no anno
anterior, por uO'ge'tõe do mercadore' de Sevilha, de accórdo
com e'se audaz na,eO'ador de repulação enorme, d.igno émulo
de Christovão Colombo, a im COO 'itlerado pela 'ôrte de Fer
nando de He 'pnnha, em cujo paiz apresentou- e, a con,ite de e
monarcha: e ta expedição. de tinada à Moltitl.:'l., não con eguio

. alcançar o e treito, retrocedenrlo desde o rio da Prata, quando
via sua pequena esquadra reduzida, a um de 4 navio que se
compunha; a, de Simon (le AlcazalJa em 1535, de nacionalidade
portugueza, que, embocando o estreito com 2 navio, não loorou
atrttvessal-o j e a de Alouzo de Cam;u'go, patrocinada pelo
bi po I Pliteencia, D. Gutierl'ez· de Varo'as, que equipou a sua
cu ta uma esquadrilha, campo ta ele 3 navios, cuja direcção con
fiou ao explora 101' acima em 1540, o qual não via eutretanto
realizado seu intento, 1erdendo na entrada. do estreito o navio
em lJue em ba.rcàl'a, ,alvo pelo outro, teudo o 3° e retirado para
a Hespanha.

2" pu rto-Los descub1'Ídores de las costa occielentales de Chile
i sus primel·os esplomdores-Descreve as seguintes viagens de
exploração das co tas do Chile, partidas de 'e paiz ao mesmo

• tempo que da Hespani1i1 e Europ aqui a.portaram a que são
clescriptas na parte primeira, pela ordem seguiote : viagens dos
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capitães Ruy n:az Juan Fernandez e Alonzo Quintero e Diego de
Almagro que, depois de h lver as egurado a r.onqui.ta do Peru
com j<'rancisco Pizarro, ernpl'ehend.:u a conquista, do Chile, em
cujas terras petletl'ou (1535 a 1537), depois de haver atraves
sado com muitos sacrificios os Andes de C,lpiapó, levou seus
reconhecimentos até a m:trgen do rio TinO'uirÍl'ica, abando
nando depois sua empreza ; re"ressou ao Peru pelo deserto de
Atac.lma, entrando n t cidade de CUZCO em abril de 1537 i Pedro
de valdivia e Alonzo de Camargo (1540); e Juan Blntista de
Pastene (1544); que, navegando em demanda d' entrada O, do
e treito de Mag.llhães, regr2ssou com s m n Lvio, desele as imme
diações do par•.!!. 41° S., sem cumprirslHL mis ão; a de Juan La
drillel'o e Francisco de Cortês Hoj dO (Boj'3da, 1557-58), Destes, o 10

tomou o Estreito por om do' cannes ela TOI'ra do Fogo, navegou
até cerca do cabo das Onze Mil Virgens, retrocedeu e desembocou
no Mar do ciul por entre os cabos De eado e Victoria; o 2', compa
nheiro e subalter'no de Ladrillero, separou-se delle e voltou, de
pois de fazer varias tentativas, sem encontrar a eutrada O. do
Estreito.

3a parte-Espedicion de Ped,'o Sarmiento de Gamboa (1579
1580). Descreve minuciosamente essa expedição, acompallhan
do-a, bem como a todas as dem,lls citau,'\,s, de copiosas e interes
santes nota historicas e lJilJliogr,l phicas e documentos autllenlicos,
dos quaes temo', por unS'a vez, ext.rahido as que aqui [j"'uram.

Desta eypedição conserva-se em i\'Jadrid n(l Reat Biblioteca o
diario nautico de GamLJo.l, publicado com muito esmero na iu
tegra ness"t cidade pelo e:litor D. Berna.l'do [riarte. Este viajante
(Gamboa) explorou e levantou os plan03 do Estreito navegan
do-o de O. a E. Acompanha esta pll'te uma carta geograpbica
do Estreito c n tl'Uida e grtwada pelo geogL'apho D. Juan de la
Cruz Cano y A.lmeililla, :ervin'lo··e de varias memoL'ias e rela
tOL'ios de viageu , impressos ou manuscriptos, com e3p~cialidade
das de Sal'lUiento, nl) anno 1769; e viagem de Juan Villalobos,
subalterno rle G;llllboa, esta, pO:'ém, vm re 'ultado, por haver
aquelle abandt)llado a eXl edi<,;ão, volvendo ao Peru. .

A esta parte segue-'e um App n tice, no qu·.1 veem mencIo
nados :- umã cÓi)ia da, N el.Oel1 Z eytung auss Presilligt,e Lamlt, que
refere a cheg-ada a Lisbóa no dia 12 de outuhro de 1503, segun o
Varnllagem ua sua Hi toria do Bl'olzil, e 1527 ou 15~9, eguodo
Humbuldt, de um navio vindo do Brazil, por con "nlimeuto do
governo p(Jrtuguez, com o fim de descol,ril-o e rec nhecel~o,
havendo esse na via sido armado para esse fim por Nuno e CI'IS
tobal de Haro; e uma carla or'iginal de Juan de Mari, em 1535,
aum eu amigo de Sevilha, que acompanhou Magalhc1es. E' docu
mento pL'ecioso e digno de ser lido.

4a par! e - Los descubridores del Estrec
"

o de 1f1ag illanes i sus
primeros esptoraclores-Exam n de las relaciones 'lI.lténtic'1S de
sus viajes, cuncord Ldns coo los eonoeimiento" m dJrnos, por
H,amon Gllerrero Vergar.... Seg'unda parte: 1553 11 1594. San
tiago de Ch,ile, Imp, Nac. 1880, in 80 de 140 pp.-

Trata da descripçãll das violgen e ex:perlições geogrl1phicas
feitas por Francisco de Ulloa (1553 a. 1554) que, com 2 c l'ave.Ho.s,
embocou o Estreito pelo latlo do oecid. navegou-o 30 leguas e
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voltou a Valdivia; Juan Ladrillero (1557 a 1559) minuciosa
ment-e descripta . Franci Drake, John 'Vinter e Peter Curder,
que, com 7 compan11 iro percOl'reram a parte austral da. Terra
do Fogo, e tomando o Estreito por um dos canaes meridionaes
navegaram-n o de O. a E. desembocando no Mar do Norte.

Ex p.: GO"8NlO do Chile.

704. Historia general do Chile, por Diogo Barros Arana
antiago, Imprel'lla Cervantes, 1884-18 7, 8 vols. in-4°., com mappas,

gravuras e e~tampas ill ustrado o texto,

DesneC6s a1'io se torna salientar o v<lloe desta obra. Basta 11'1' o
nome illu 'tre da -pe soa, que a assigoa para r<lzer-, e ide' perfeita
de seu real m rito Iitlerario e "ientifico. Escl'iptos em estylo ele
ga nte e correcto por uma vprdadeiJ'a gloria litteraria chilena,
-Barros AraDa, hi toriador e O'eo"Tupho, autor de varias outras
oura importal1tf's que fig-urAm ne te catalog-o com brilho para
sen nom f' te- 8 volumes dH, Historia Geral (lo Chile, com rara
habiLidadf! e não vnlgartalento, apl'sentam de envolvidos e COfi
m n tado 'todos os factos memoraveis occoeridos nes e paiz, desde

ua origem até o no~sos dia. Es es vol umes con tam de 6 partes,
tr'atando dos eguinte- acontecimento', pelo ...nodo ob ervado :

a parte la, e ou o titulo-Os iudigenas- refere e descreve o
antm' a que tão de orige]) (remota existencia tio homem no solo
americano, etc. ); o territorio chileno, seus antigo habitantes,
o fue:,uinl'ls j nnidad ethnographica dos índios chilenos (con
qui t;lS dos Incas 110 Clli~e)j e ta.do social do iudio cIJileno (a
famili1, a trihu, a guerra, a industria e vida meral e intellectual).
'a prrrte 2a , tl'ata dos lescobrimentos e conqui'tas, abrangendo

o per'olto de 15~0 a 1561 (fim do Governo de Burtado:àe Men-
donza). A parte 3a tmta da colonia, desde 1561 até 1610, em cujo
periodo continua o autor a referir- e as explorações e descobri
mento 'Pelos europêos e chilenos e 11 administração dos O'overna
tlore que teve a dita oolonüt até es e anDO de 1510, as ig-nalado
pela fundação deul1ittva da Real Audiencia j ultimas campanhas
de Ga reia Ramon, e sua mOl'te. Na parte 4a , e oom mesmo titulo
-3, colonia de 1610 a 1700.-estão comprehendida a adminis
traçõe de Merlo de la Fuente e Jara Quemada, o ZO de Alonzo
de Ribera, D. Lope da Ulloa i Lemo, a admjnistraÇ<1.o interina
do Dr. D. Cristóba 1 de la Cerda, a de D. Pedro Osóres de UUoa,
as interinas <lo Nuruei'ía e Córdoba, de D. Fraci o aso de la
\lega. suas campanhas e morte do marquoz de Báides hoUan
deze em Valdívia. e oecupação rlesstl porto pelos h >panhóes,
n. I[aetin de Mujica (terremoto de 13 de maio lle 1647),
as inteJ'ioas de Alonzo de Figuerõa e Acuna e Oabrare, D.
Pedro Portel' Casanate, Goozalez Montera, e Angal de
Peredo, a arlmioistração tempestuosa do governador D. Francisco
Meoe'Zes, a int..'rioa do m3lrquez de Navamorque.nde, a de D.
Juan Henrriquaz, nssignalada pelas c011sequeucias das expedições
inglezes ao Pacifico, campanhas dos tUbu teiros nas 00 tas do
Chile e illcendio de la Serena 1681 j campanhas continuadas no
govel'Do de D. Jo é de Garro ne anno segui'Ote, e o de D. Tomas
Marin de Poveda, tratllindo ainda esta parte do estado da colonia
no fim elo seoul0 Xvn j sua população e litteratura.
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Jas partes 5" e 6" continuam a ser referidos os acontecimentos
occorridos nas admjnistrações dos diversos outro governadores
interinos ou não do Chile como colonia, dentro do periodo de
1700 a 1808.

r e se tão longo prazo tocaremos de passagem nos periodos de
1764.-1796 e no de 1767-1795, por significarem, o lo, fi realização
das explorações e reconhecimentos geogl'aphicos, as gl'undes
viagens do seculo XVII I na parte que diz respeilo a geographia
do Chile; o 2' que se refere ao archipehtgo de ChEoá afl sul do
Chile, tido como o cen tro das explorações geographicas naquelltt
época. Segue-se a parte 6" que toda se contém no ultimo
tomo desta excellente obra, e que, sob o titulo-lo pel'iodo da re
,"olução do Chile de 1808-1814, tl'ata, com aquelle cri teria e auto
ridade scientifica só communs a. hi toriadores da. capacillade in
tellectual de Banas Arn.nn., do.:; governos do brig-tLdeiro Gal'cia
Carrasco e do Conde da Conquista, D. Mateo de Toro Zamurano,
llotaveis pelos acontecimentos que, sob elles convulsionaram o
Chile, pela revoluções intestina e mor.imeutos sediciosos que
muito enfraqueceram o prestigio do governo da metropole naquelle
paiz; t rminando esta parte em 18l4, quando o estado social do
Chile; estava verdadeiramente abalado não só pelo apparecimento,
um anno antes, da imprensa, que para elle muito concorreu, como
pela sua cri tica situação em relação ae vice-rei nado do Perú.

Acampau ha estes volumes gl'ande numAro ele nolas explica
tivas, Jado chronologicos e documentos au theuticos sobre todos
os pontos historicos; a sim como os retratos, em gravura,
do autor da obra e elos exploradores Fernando de Magalhães e
Pedro de Valdivia ( tomo l°) ; do typo do soldado de infanteria
do exercito conquistador no seculo XV, D. Alou zo de Ercilla y
Zuiiiga (tomo 2°), de D. J03é Antonio Manzo de Velasco (tomo 60),

do Conde da Conquista, do Dr. Juan Martinez de Ro as, Camillo
Henriquez e Jos6 Mig-uel Carrera (tomo 80 ), havendo em tcdos
os tomos folha coloridas com as firma: de personagens celebres
do Chile, escriptores do seculo XVlI, exploradore , jesuitas, etc,
e um plau() topographico da cidade de Coucepciou ou Penca, no
estado em que 'e achav[\, antes dos terremotos de 1730 e 1751,
levantada pelo engenheiro Frances A. F. Frezier, em 1712, es
cala de O, m. 018 : 100 toezas.

E"p. : Governo do Chile.

705. Guerra dei Pacifico. Recopilacion completa. de todo los
documentos oficiales, correspondencias y demas publicacione referentes
a la guert'a, que ha dado a luz la prensa de Chile, Peru y Bolivia.
Conteniendo documentos inec1itos de importancia, por Pascuul Ahuma
da Moreno. 4 vais.

A' excepção do 1°volume desta obra, que foi impressa em Val
paraizo, na lmprenta del Prog"esso (antigua seccion de obras i
encuadernacion dei Mercurio), de Nernecio Marambio, 1884, e é
um in folio gr. de 592 pp. todos os mais conteem as seg-uintes in
dicações bib1iographicas: - Valparaizo, lmprenta i Lib. Ameri
cana de Federico T. Lathrop, 1885, in foI. de 644 pp. (tomo 20),

1886, in foI. de 569 (tomo 3°), e 1887, in foI. de 544 (tomo 4°).
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Como se vê pelo titulo, é a presente obra um repositorio irnJilor
tante de dados veridicos e documen tos de valor para a historia
da guerra entre n tre republicas do Pacifico, colli ""idos por ordem
cbronologica e divididos por capitulas, nos quaes são tratados os
acontecimentos e successos principaes com as circumstancias que
os precedel'am e envolvera.m. Além dos elocumen tos officiaes elas
tres nações belligera.nte, contidos na obra" e ntre os quaes ha
muito' ineditos de grande interesse, participam ainda e ses quatro
volumes do juizo que, a re peito ela guerra, emittiram os prin
cipaes jornaes europeos e norte americano~, dos E tado -Unidos,
por intel'medio de s.us cOl'respondente' na campanha, etc.

Exp.: Governo do Chile.

706. Los cOlnbates namles eu la guerra dei Pacifico, 1879
1881. Por Luis Uribe y Orrego.

VallJamiso : Imp. de la Patl'ia, 188G, 1 vol. in-8° de 200 pp. com
mappas e gravura intel'c. no texto.

E a de cripção minucio a e detalhada dos feitos d'armas pas
s dos na a&,uas do Pacifico nas costas das republicas do Chile,
Perú e BoU Via, nos annos de I 70-81, pelo Capitão Tenente da ar
mada do Chile, Urib(\ y Orrego, que a faz acompanhar de docu
mentos e gravuras explicando melhor es es acontecimentos da
guerra do Pacifico. Neste livro o autor procura provar o deplora
vel e tado da marinha de eu paiz, quando rebentou a guerra,
aillrmanelo que s6 a e e e tado e deve o prolong-amento della,
mai que, e não teve o Chile que lamentar maiores desa tres no
mar, foi, em duvida, devido á ma. di ciplina e pessima org-aniza
ção da esquadras inimig-as, como reconheceram 'os proprios es
criptore peruanos. Traz um appendice campo to de tran cripções
de documentos e parte cAficiaes sobre os seg-uintes combate, que
cuidadosamente historia no texto: combates de Cbipana, lquique
e Punta-Gruesa, Angamos, ruptura do bloqueio ele Iquique, ca
ptura do «Pilcomayo., etc.

Exp.: Governo do Chile.

707. Melnoria sobre la region c ntral de las tierras magal
lanicas presentada al sefior ministro de colonizacion por D. Alejandro
Bertrand, ingeniero civil.

San/lago de Clule, lmp . Nacional, 1886, I vaI. in..4.o de 146 pp. com
mappa appenso ao texto.

E' a descripção historica das expedições e viagens feitas áquel
las paragens por vi<\jantes celebres desde sua descoberta pelo
gl'ande Magalhães em 1520 ; das enviaelas pelo governo chileno
e emprezas particulares, ou mais propriamente, depois da funda
ção de um estabelecimento naquelle estreito pela republica do
Chile, quando deixou essa região de ser explorada especialmente
pelo lado da navegação, em ]843, em virtude do tratado de li
mite com a Republica Argentina, que estabeleceua linha divisaria
no parall. de 52° lato S, Acompanha este trabalho uma bem im-
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pressa carta topographica da região magallanica, na e cala de
1: 500.000, orO'anizadll, segundo levantamentos hydraulicos di
rigidos por Parker King, Fitz-Roye a. C. Mayne, da mar".
ingo ., e L'ltorre, da -chilena, completado por operações trigono
metricas elIectuadas pelo autor.

Exp.: Governo do Chile

708. Recopilacion de leyes, y decretos de iuterés general
vigentes en 21 de mlYO de 1888 - Ministerio elel interior - Anibal
Echeverria y Reyes, Abraham dei Rio.

Santiago de Chile: lmprenta Nacional, 1886, 1 vol. i.n-4o gr. de
XXV - 806 pp.

Obra de interesse re[\,l para servir de consul ta uas secretarias
de estado e naquellas que se occupam com a administraÇ<1.o pu
blica uo Chile, impressa com luxo para fig-urar nesta exposição
de geographia e otrerecida por seus autores ii. Sociedade de
Geographia do Rio de Janeiro.

De seu summario consta o seguinte: - acta da iodependencia;
- constituição politica; - congre so nacioual j - pouer execu
tivo j - eleições; - garantias individuaes ; - municipalidades j
- correio ; - telegl'aphns e telephonos ; - policia de segurança
e ordem publica; - policia saoitaria j - benetlcencia ; - esta
ti"tica.; - subvenções a vapores, caminhos de ferro e telegra
phos; e disposições varias.

Exp.: Governo do Chile

REPUBLICA ARGENTINA

709. Noticias historicas y descriptivas sol:lre el grau
pais deI Chaco y Rio Bermejo, con observacioues relativas a U11 plan
de uavegacion y colonizacion que se propone. Por José Arenales, Te
11ieote Colonel graduado de Artilleria, etc., etc. Montevidéo - 1850.

Exp. : ,"'ecrelaria dos Estrangeiros.

7]0. Buenos-Ayres y hs provincias dei Rio de la Plata
desde su descubrimiento y conquista por los Espanoles por Sir ,Vood
bine Parish, Vice Presidente de la. Sociedad Geografica de Londres, etc.
Traducido dei Tugles aI Castillano por Justo Maeso. Buenos-Ayres,
1852, 2 tomos em 1 volume.

Exp. : Secret:l.rin. dos Estrangeiros.

711. Quesada (Vicente) - La Provincia de 'Corrientes.
Buenos-Aire~, 1857, in-8. o

Exp. : BilJliotbeco. Nncionn!.
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712. La con:f'édération Argentine, par Alfred M. du
Graty, Colonel d'Artillerie. Paris,lmp. Simon Roçon & Camp., 1858,
1 voI. in-8° com illustraçõe~, mappas gri1vura e o retrato do autor.

- Esta obl',), é pl'eceJida de um<1 carta do autol' a Sua
Ma"'e tarte Leopoldo lo Rei dos Belgas, em que trata de
mostrar a vantagens da emigl'ação belga para a Republica Ar
gentina como paiz que póde oLl'erecel' geandes vantagans imme
diatas, e do resultado crue teria o commercio belga pelo consumo
de seu producto .

A descripção que faz da Republica Argentina é verdadeira e
conch\..

Exp. : Bibliotbecn Imperinl.

713. La Plata. Étule histoeicrue par Santiago Arcos. Paris:
Mtchel Lévy Fn}res, Libraires É(litet~l's, à la Librairie rvouvelle (rm

primerie de Jouanst), 1865, 1 vol. in-8° "'l'. de 588 pp.
Importante trilobalho do emel'itl) e criptol' argentino, o

Sr. Santiago Arcos, tem paI' fim este livro tornar conhecida a
hi toria e os recul'SO da Republicolo Argentina sob o ponto de
vista. da emigl'aç'io franceza, que de pl' Ferencia a qualquer outro
paiz do c.~ntinente americano para ella e dirige.

O e:>t1110 cueio o e interes ante, ob o aspecto scieutifico, dos
primei1'0 povoamentos da America austral pvlos h mens de
raça latina que vieram ter as margen dos grande rio de sua
região sue-te; o ulvol'ecer da pequena republica que hoje, re
clama a atlenção da Europa, E tados-Unido' e tod,\. i1 America
pela ua pateo te geandeza e incon testavel de envolvimento ma
teria.!, llltel1ectual e a.gricola; a 'sim como as vic~ssitude pelas
qu es pa SJU de de a épo da conquistas, il qual o autor
remonta, dellicando largos e minuciosos capitulos ao e tudo his
tOI'ico dos estados que a cercam desfIe esse tempo, como, mais
particularmente, o Perú, a cujos precioso e immeuso thesouros
attribue o pl'incipal ró o de attracç'io dos h ,hitante do velho
mundo para o oovo, constituem o precim;o calJedal da. excelleute
obl'a do el'udito Sr'. Santiago Al'cos.

Com ella dã. ainda a conhecer as causas e o resultado das
luta en tre h' panhóes, portuguezes e eurapê , emfim, que se
a -igualaram nas conqui tas deste immen a continente, tão mal
apl'ecÍlulas na. Europa; as tendeocias dos partiúos politico., etc.

E~til dividida. em 4 partes lli tinctas, de accôrdo com os es
tados diversos que a AllIeric Merirlional atrave ou, e trata
do seguintes pontos d", histOl'ia: o TalJantisuY0tl ; a vice-I'ealeza
do Pel'Ú (exploração e colonisação daAmerica Meredional); a
vice-realeza do Prata, e Republica Argentina, cujo ultimo capi
tulo é dedicado á retirada de Urquiza, á pre iJencia de Derqui,
Mitre, como governador de Bueno'-Ayres, tro.tado de união de 6
de Juoho de ]860, festas da paz, novos confiictos, antagoni·mo
dos velhos p;1l'tidns, revolução em San JUi1ll, execução feúeral em
COl'doba, novo rompimento, batalha de Pavon dissolução da
Confederação, a direcção provi oria de MitL'e, congresso geral, e,
finalmente Mitre presidente da R.epublicil..

Exp. : Instituto Geogr:>.pbico Argentino.
Geogr. pbysica. 1.2
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714. Revista Argentina dirijida por José M:anuel Estrada
9 vols, in-8.0 Buenos AYl'es Imp. Amel"icana 1868-1870.

Exp. Instituto Geographico Argentino.

715. La Revista de Buenos- yres. Hi toria americana, li
teratura y dleecho Periodico destinado á la Republica Argen tina, la
oriental deI Ueuguay y la deI ParaO'ua.y: poblicado bajo la. dieeccion

de Miguel avareo Viola y Vicente G. Quesada-Buenos-Aires-lmp. de
Mayo-24 vols. ln4° 1863- 71.

Exp.: Institnto Geographico Argentino.

716. La Patagonia y las Tlerras Austra.les deI continente
americano, por Vicen te G. Quesada.

Bueno.<-Ayres : lmprenta y Libr'el'ias de Mayo, 1875, 1 vol. in
gr. de 787 pp.

Pelo que consta do presente trabalho, póde-se bem avaliar de
sua importancia. Está di vidido cm sei' partes ou capitulos, e
trata, na 1", dos ante edentes legaes 'obre o descobrimento e
conquista do Rio da Prata j capitulações com Mendoza Alvaro
NuiJes Cabeza de Vaca; ,1 ua,n de Sanabria j Jmw úrtiz de Zárate,
o licenciado Juan de Toere~ de Vera e Amgon; fundação de
Buenos-Ayres e limites de seu di tr:cto.

A pa.rte 2° trata da divisão da governação do Paraguay e
creação da provincia do Rio da Prata.

Na 38 parte encon tra· se: j mi dicção exercida pelo gover
nador e ma,is tarde pelo vice-rei de Buenes-Ayres na co ta pata
gonica, estreito de lVlag,dhães e terl'as adjacen tes j viagens,
missões religio as P. exploraçõe~. povoações fundadas sobre ua
primitivajurisdicção, e companhia marltima.

A creaçii.o do vice-rei nado de Bueno -Ayres j seu' antece
dentes e causas; nomeação de Cevallos ; nota declarando perma
nente o novo governo e nomeando vice-rei a Vertiz, limites
do vice-reinado e intendellcias, constituem a 4°. parte da
obra.

A 58 assignala a real audiencia de Buenos-Ayre , sua jurls
dicção, incorporação de seu di tricto á audiencia de Charcas,
informaçãe' sobre o l'tlstabelecimente daquelle tribunal, real au
dieneia pretorial e nota de 14 de abril de 1783.

A parte 68 comprehende os limites entre a Repullica Argen
tina e o Chile com sujeição ao wi possidetis de 1810, e os docu
mentos arg-entinos e chilenos.

Consta mais a obea do Sr. Quesada de um appenclice contendo os
documentos referentes a Patagonia e Terras Austraes do con ti
nente americano, como a acta dl1 fundação da cidade de Buenos
flyres em 1580, e úutros, desde essa data até 1872, adver tintlo o
autor que não são esses documentos os ullicos de que f,tz menção
no ttlxto e que estabelecem de modo incontestavel que a zona
comprehendida entl'e o Atlantico e os Ande, incluida a extre
midade meridional do continente, formou parte integrante da

.governação de Buenos-Ayres.
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Traz mais 132 paginas ele bem trabalhado catalogo bibliogra
phico das obra consultada pelo autor pa.ra a confecção do pre
sente trabalho hLtorico, a respeito do qual dil-o elle proprio e
aliei:, modestamente <I que não é uma historia, mas uma compli
cação de documento, ineditos muito conhecidos outros e raros
alguns, pam comprovar o direito da Republica Argentina à Pa
LagonilJ e terra au trae' do continente americano ». :'hi adi
all te c ntinúa o autor : « p lra. que e-ta inve ti "'ação laboriosa
pude-se sJr util, remontei-me até as ori"'ens da COuflui-ta, ex
aminei as capitulações celebradas com el-rei de Hespanba para o
descobrimento e colonislção do Rio da Prata, qual roi o territorio
que comprehendeu a provincia de te nom3, e e tudando a sim o
districto a 'signalado ás cidade d" que e compunba, procure
vee si cheg t V,L a e tabelecer juridicamente a exten ão territorial
da governação.»

O illu·tt'ltdo St'. Que ada, diretot' da Bibliothe a Nacional de
Bueno -1\.yres, foi commi-'siooado pelo goveruo d eu paiz para
nas diversas 1JilJliotbecas da EUI~opa, obtel' documentos, afim de
escrever a pl'esente ob!',)" cujo objecto aca,bamos de ver qual era.
Os esta1Jelacimelltos vi itado' I ara 13sse fim for.Llll o A?'chivo
Geral de llldia . em Sevilha, o Deposito I1!1drographico, a Biblio
theca ela Real Academia da Histol'ia, a Bibtiotheca 11{acional, tocios
em lat1ric1.

A excellente expo ição hi ·torica com que o autor prefacia a
obl'a contém o catalogo do manu cripto, cuja cópia ~ ram
feitas sob sua direcção, no At'clüvo de IodiJ.s e tlepo ito hydro
araphic .

Exp.: InsLiLuL Geogrnphico .\rgentino.

717. Buenos-Ayre . La Pampa et la Patogonie. Etude
mce , rnreurs et I aysag ,industrie, finances et politique, p1r Emile
Daireaux. Paris, Typ. Lahltre, 1 77, I voI. in-So •

Exp.: BilJlioLhec:J. lrnpel'inl.

718. La reTolution argentina su origen, us guerra,
y su desarrollo poli lico lia ta 1830, por Yicente Fidel Lopez precedida
de un indice alralJetico copio'o y analitico. Buenos-AYi'es, lmp. y Li
bral'ia de Ma!lO, 1881, 4 vais. in-4°.

Os quatl'o volume' s'io precedido' de urna :1dvertencia na
qual o autor diz que o sen tim é nanar o' reito da revolução
argentina, com todo o detalhes, desde 1808 até que o poder
cahio em mão::; de Rosa, a tyranllD que manchou a honra da
Republica e atra ou ele um qu::t.l'to de seculo o de envolvimento
da naç.ão argentina.

La Revoh!cion Al"gentina a.ppal'ecen nas columnas da Revista do
Rio da P1"ata, que era dieigida pelo Dr. Lopes em companhia do
Dr. Juan Maria Gutierrez, mas nüo trazia o me'mo titulo
acima., e im o seguinte:

Et afio X X - Ouacll'o gene?'al sintáctico de la Revolucion .11-
[Jentina - Parece que o Dr. Lopes não teve a principio a intenção
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de escrever a historia detalhada da Revolução Argentina, cir
cumscrevendo-se unicamente ao anno XX o que se deprehende
de suas proprias palavras, Cap. II, tomo I: 4: Devemo repetir
que nosso objecto neste opusculo é fazer a historia. do anno XX
e não a historia dal'evoluçãodesde 1810.»

Pela leitura da obra deprehende-se o cou trario, pois o Dr. Lopes
augmentou o seu primitivo pldno até fazer uma historia qHasi
completa da revolução, porque na verdade ne te livro não e tava
a revolução argentina desde sua origem até 1830, parando no
fuzi lamento de Dirrpgo.

Segundo opiniões, a publicação da obra do Dr. Lopes em uma
revi ·ta mensal trouxe inconvenientes quanto ao todo harmonico,
principalmente tratando-se de um livro de historia, que re
quer grande clareza na fórma.

Reprovam-lhe tambem a falta de methodo, pois ora avança
ora retrocede na exposição dos succ ssos, dando pouca impor
tancia ao encadeamento chronologico.

Não se póde deixar de concordar que o Dr. Vicente Fidel
Lopes é um historiador de primeira ordem e que La Re'llolution
Argentina é um livro de me tre, que faz comprehenler clara
menL os agitados tempos que estuda, os acontecimentos, a ges
tação e o desenvolvimento das idéas que fizeram a revolução
social.

O colorido local é usado pelo autor, resuscitando ao mesmo
tempo a época de que se oecupa. Um de seu: criticos repete
sobre este facto as pbrases do Visconde d'H \Ussen ville faUando
de Michelet: «De que serve contar o pa sado sem fazeI-o revi ver 1
De que serve evocar os mortos sem animal-os com o seu espiri to
e a sua palavra 1»

Ditrere o Dr. Lopes do Sr. Mitre quanto ao modo por este
empregado de escrever a bi toria documentada, o que sem
duvida é uma prova cabal pn,ra os incredulos.

A rica imaginação do Dr. Vicente dá ao seu trabalho um
estylo vigoroso e elegante, correcto e castiço: chama as cou as
por seus proprios nomes.

SoLJre a linguagem que empreg-a, diz que faUa para os Ar
gentinos, e desde que seja por elles compreh ndido, não tem
que pedir contas á Academia de Madrid. A eUa compete euri
quecer sua lingua, aceitando termos americano', como os tem
acceitado inglez s. Os; bobos podem julgaI-o como queiram,
quanto ao seu vocahulario.

O Sr. Teodoro Granel publicou um indice al(abetico copioso y
analítico, mui minucioso, o que facilita a investigação nos 'Vo
lumes desordenados de La Re'llolucion Argentina.

Exp.: Instituto Geographico Argentino.

719. Historia de la Revolucion Argentina desde sus prllce
dentes coloniales basta el derrocamento de la tirania em 1852, por Vi
cente Fidel Lopez - Introduccion Buenos Ayres -lmp. y Lib. de
Mayo - 1881 in-8.0

Foi este livro que deu origem á polemica historica sustentada
entre o Dr. Bal'to10méo Mitre e o Dr. Lopez. Tendo a discussão
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começado na imprensa em fim de 1880, fez sahir ti, luz cinco obras
do primeiro desses e criptores, uma do segundo e outra do Sr.
Bel'ro, que foi o terceiro a entrar no debate.

Por uItimo aRPo receu uma obra intitulada La indication historica
do r. Cados Guido Spaoo, publicando os papeis de seu pai o
general D. Tomas Guido, movido pela discus ão mencionada.

A pr'esente ohL'a tL'ata, com pl'oflciencia e desenvolvimento, do
movimento p litico e soci,\! de He panha e do Rio da Prata desde
o reIO ,do de C,lrlos II da C>lsa d' Au tria até o di,L da re olução
em Bueno' AY1'e', 25 de Maio de 1810, data glorio a para a Re
publica Argpntiua.

Exp.: Instituto Geographic Argentino.

;20. Revista tle la blbliotheca publica de Buenos Aires, fun
dada bajo la proteccion dei gobierno da. Ia provincia, por Manoel Ri
cardo Trelles. 4 vai. in-8°. Buenos Ayres, lmp. y lib. de JIúyo 1879

1882.
Re 01 veu o governo da provincia autorizar a publicação desta

revista, como seguimento da intitula.da « Revista deI Archivo.»
Exp.: Instituto Geogl'D.phico Argentino.

721. Nueva revista de Buenos Ayres dirigida por Vicente
Quesada (co-redactor y admini trador) Er'oesto Quesada - Buenos
Ayre , Imp. y libreria de Mayo - annos 1881-83.

Trata e ta revi ta de a l:>umptos multiplices, e entre outros io
terre sam o Brnzil o' eguin te <.< EI Brazil y el Rio de la Plata
- statu quo de 1804 - Armi:>ticio de 1812 - El territorio de
1\1is iones, etc., etc.

Exp,: InsLituto Geog"aphico Argentino.

722. Historia de Belgrano y de la Illdependencia Argentina,
por D. Bartol me Mitre, CllllItt\ y defillitiva edicion, corrigida y au
gmentada. Buenos Ayres Felix Lajoua'l'le editot·, 1887, Paris P. llIouillot
tmp. 3 vol . in-4.0

Oautor abre com as seguintes palavras a sua. memoravel obra:
«E te lino e ao me mo tempo a vid, de um homem e a historia
de uma época. Seu argumento é o de en,olvimento O'rariual da
ide" da IndtJpelulcflcia do povo argelltino, de_de suas urigen em
fins do ecnlo 18 e durante sua revolução até o de apparecimento
do regimen colonial em J820, data da inauguração de uma demo
cracia 8'pecial, embl'youaria, que tenle a natul'alisar-se dentro
de _eu propl'ios elementos ol'ganico .

« Combinando a hi tOl'Ü1. com a biographia vamos apre entaI-a
debaixo de um plano I gico e ímples: o antecedentes
colouiae, da 'oci.. bilidade al'&,8utioa, a transição de duas épocas,
as cnu as efficieotes dl\ illoependeucia. da provincia unidas
do Rio da Peala, as acçõe e reacções dos elem ~ntos ge
rados d;t nOVit socieLlade pllliticitj o movimento collectivo, enca
deamento logico e chronologlco dos ucce' os j os homens, as ten
dencias, os instinctos, as ideas, a physionomia variada dessa.
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revoluçiio de um povo emancipado, que luta, que busca o seuequi
librio e se transforma obedecendo ao eu caracter, seryindo-nos
do fio conductor através dos tempo e dos acontecimentos, a bio
grapllia de um dos ell maiores pi oto"'oni5tas, precursor, pro~

motor e campeão da idêa da independencia que, como se di se,
constitue o argumrnto do livro. r es e casos a historia contem
poranea servirá ele fundo á figura principal do quadro e em
outro' apparecerá con('unclinclo- e entl'e a- grandes ma sas ou
perdendo-se na penumbra do gl'ande scenario. Em ambos o' casos
serà um typo de virtudes repnblicanns copiado do natural, cuja
grandeza m01'l:11, sem exceder o nivel commum, fará convergir
atê elh os raios luminosos da bi tOl'ia.)~

Uma critica feita:\ - Hi toria de Belgrano y de la lndep n
dencia . rgen tina - do notavel bomem de E"tado ele Perü, D. Ma
noel Pardo, que morreu ás mão de um a "1. 'ino, foi publicada em
um diario do Chile c depois impressa em um livro monu
mental, destinado a perpetuar 'ua memoria.

Demos agora a paiaHa ao general Mitre no prologo à 4a edi
ção de te trabalho

« .) Sr. Pardo, como já o dissemos, era um pensador profnndo,
que fazendo u o ora da analyse, oracLt syntb,'se que envolve em
ua expo ição ele feitos e etreitos de causa, estudou nas paginas

de no so livro a indole de um povo e o c:\racter de. llll mais
transcendental revolução. Sua primeira e nltima palavra. em
pres Il('a do complicado movimen to que oITel'ece ê a crilica que
nós mesmos fOl'mulámos ao explicar como e porque encerrámo a
bistoria de uma epoca na vida de um homem. «Como é, diz elle,
que o autor pretendeu collocar tão grande revolução em mElltle
tão e treito ~

( Tal é elIectivamcnte o vicio de no sa obra, que fomos os
primeiros n. recon hecer. »

« Primeiramente cllidàmos unicamente de escrever uma biogra
phil\. para uma publicação illustraela. As"im a primeil'a edição foi
o germen desta composição, fi. 2a assumiu sua rórma definitiva, e
a 3a foi completada excedendo as primiti vas proporçõe' em CJ ue fi i
concebida, forçando dã certo modo sua natureza e c nformação
nativa-Dabi defeitos insanaveis.

« POI' ora pensamos, que com todos os defeitos o deficiencias que
reconhecemos, reílecte a nosssa oura o movimenLo intemo da re
volução Argentina, segnindo a,travéz do tempo o de"envolvimento
da idéa da independencia, de que foi Belgrano um do primeiros
precuroiores e um dos mais illustres fundadore', desempenhando
ao me mo tempo a ir.refa, dos obreiros que extrahem:1 pedra
bruta da pedreira e a entregam lavrada ao architecto que ha de
construir o edi ficio fu turo. )}

Conforme diz o autor, aproveitou certas discussões para me
lborar a sua 4a ed ição.

EXIJ.: InsLituto Geogl'apbico Al'gentino.

723. EJllilio Daireaux. Yiday costumbres en el Plata.
BHenos-Ayres, Felix La:iouane, editor. Paris, Líbl°eria de eh. Botwe t

(lmprenta P. Mouillot, Paris), 1888, 2 vols. in-8° gr. de XII-442 pp .
. um mappa. (tomo I), e 479 pp. e um mappa (tome lI).
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o prim~iro tomo de ta interessanti simu obra, do Sr. DairealL~,

aclvogado da c6rte de Paris e doutor em lei da univer idade de
Bunno -Arres, ricamente impr . a " encadernada na primeira
de as ci,lade-, vem acompanhado da c<lrta geographica colo
rida, da proVÍncia de Buenos-AYI'e, litllO!n'aplla la em Pariz,
com muita nitidez, na e'cala ele I: 1.870.000.

O eg-undo tomo contem a cnrta geral da republica argentina,
nitidamente impre a na. e cala de J: .500.000. .

A obra é prefaciaria por uma carta do tenente-general D. Julio
A. Roca, ex-pre illente da Repuhlicot Argentina dirigida de
Pariz '10 aut r em novembro de 1887, e da qual n0S occorrere
mos para fazer o elo~io do livro. tran. crevendo o eD'uinte topico:
« Pela minha parte, direi que tenho percorrido um por um de
seu capitulas, admirando em todo a elegancia de ua expre ão,
a discrição de uas apreciações, e o agradavel e trio claro,
preci o e genuinamen te haerario ... »

Outra 0<1I'ta do não m"llO!': nota,el homem de e'tado da Repu
blica Argentina, o Sr. Bartholomeu MiLre dá a enteuder o valor
da. obra do r. Daireaux, no; eglliotes topicos, que tran cre
vemos: « seu livr fez-me lemhrar a - Democratie en Améri
que -, de Tocqnsville. 1\1ono amplo no s ntido politico e mais
analytico que philo opl1ico ne ta parte, a parte sociologica,
pittoresca, iodu tdal e thnographiclt é tl~a.tadlL com ra gos mais
vivo _e com dados perfeitamente agrupado .»)

« I ao só dá :), coolle er o I aiz qu de~creve, como tambem
fal-o am\r, embora as ig-nnlalldo com beuevolencÍl. eu defeitos
e deficiencia ...» ~

E ta intere!i,ante obra do Dr. Daireaux, dil-o e1le proprio, é o
re nltado de 10 anno de vida laborio a pas ados no e~trangeiro,

no meio de um povo 'ympathico, mais fl'ancez ainda e mais con
qui tado pelas idéas fr<lJJceza tio que apropria colonia que
de d eClllo pertencem ú FI'ança; em um paiz onde a França tem
maiores e mai inter s'es ecooomicos que vio-iar do que em
qualquer outro e para o qual emftm, teem emigrado mais de
100.000 tIe eus filhos, etc.

Exp.: Tn tituLo C;;cogrnphico .~rgentjno.

724. Provincia de 1\Iendoza. Proyoctos r reconocimiento~

para m jorar los caminos, y de aguar las lagunas.
Com 4 cartas geogeaphicas.
Cópia, in-fú1.

Exp. : Bibliotheca !\aciona1.

725. Pape]es varias sobre el Rio de ln. Platn.. Buenos Aires.
Titu lo impresso. CoUecção Angelis.
O"iginaes e cópias, in-4.o

Exp. : lliblioLhecn !\acional.

726. Arg'entina. Hi toria deI clescubrimiento y conquistas deI
Rio de la Plata, e crita por Rui Diaz de uusman, uno de los conquista
dores. Aiio de 1612.

Cópia, in-4. o
Exp. : BiblioLheca Nacional.
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727. Papeles varios sobre el Rio de la Plata. Bueno Aires.

Titulo impresso. Collecção Angelis.
Originaes e cópias, iu-4. o

Exp. : BibllOtbeca TacionaI.

728. Fundacion de Buenos Aires e outros documentos histo
ricos sobre o [tio da Prata.

Collecção Anaeli8.
Originaes e cópias, i n-4. °

Exp.: Bibliotheca Kacional.

729. Relacion de Gobierno, que eI Virrey Marques de Loreto
escribió para Ia in truccion de Don Nicolas de Arredondo, su sucesor en
eI mando deI Virreynato de Buenos Aire8 •.

Cópia, in-fol.
Exp. : Biblioth~ca Nacional.

730. Relacion de GolJierno que el Virrey Don Nicolas de Ar
redondo escriLió para la in. truccion de Don Pedro Melo de Portugal,
su sucesor en el mando deI Virreynato de Buenos Aires'

Cópia, in-fo\.
Exp. : Bibiiotheca Nacional.

731. Apunte para la guia de ~ ,rasteros deI virreynato de Buenos
Aires. Docum~ntos original es. Buenos Aires. 1803.

Originaes, in-fol.
Exp. : Bibliotheca Nacional.

732. ReJacion de Gohierno, que aI Virrey Don Pedro de Ce
valios escribió vara la instruccion de Don Juan Joseph de Vertiz, su
sucesor en el mando deI Virreynato de Buenos .<\.yres.

Cópia in-fol.
Anda juntamente:
I) 1 01. Relacion de Gobierno que el Virrey M:1l'ljues de Avilés

escribió para la instrucciün ue Don Joaquin llel Pino, su
sucesor en eI mando del Virreynato de Buenos Aires.

2) Representacion de Don Santiago Liniers aI Rey, dando Cllonta
de los sucesrs de la epoca de su mando (eu 1809).

Exp .. Bibliotheca Nacional.

733. Five yeal's'residence (A) - in Buenos Ayres, during the
years 1820 to 1825 : containing remarks on the country and in habi
tants ; and a vi it to colonia deI Sacramento. By ao Englishman ..•
LOr/don G. Hebert, 1825, in-8°.

Exp. : BibliothecaNacional.
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734. Ooleccion de documentos relativos aI Cbaco y a la pro
vincia de Tarija, publicados por D. Pedro de Angelis.

Buenos Aireg. lmprerlta del Estado, 1839, in-fol.
Exp. : BiblioLheca acional.

735. Guzlllan (Ruy Diaz de) - Argentina. Historia deI des
cubrimi nto, conq uista y poblacion deI Rio de la Plata .•.

Asvrlcioll, IrnJ r. de la Republica deL Pamgtlay, 1845, in-4.•
Exp. : BiblioLheca l\acional.

736. King (G. Anthony) - Twonty four year in tbe Argen
tine Republic...

London. Longmarl & B1'olon, 1846, in-8.0
Exp.: Bibliolher. l\acion.l

BOLIVIA

737. A rchivo Boliviano. Tomo l°, coleccion de documento re
lativos a ln bbtorin de Bolivia, durante la epoca colonial, con un cata
logo de oLras impl'esas y de manu CI·itOS, que tratan de esa parte de la
América Meridional, puLliC<ldos por Vicoote de Ballivian y Rôxas.
Paris: A. Freme" (F. ViewegJ. 1872, 1 vol. in-8.0 gr. de XlV-535 pp.

É obra que revela muito talento da parte de ~eu aute.r pela
copios:\ somllla de documentos otIlciaes, que preci ou cuidadosa
mente estudar afim de consegui I' ua compleb realização.

O autor livide a Historia da Bolivia em cinco épocas mui
di tincta : a pI'imeira comprehende todati as tl'adiçõe anteriores
a conqllistn UO' he. pa nllôl's, forma ndo e.' a conlJ.uL ta. a egunda
época j a terceira abraça o perio lo da colonia; a quart. a "'uerra
da independencia, e finalmente, cs fasto da republica, desde sua
fun lição até hoje, constituem" quinta e ultima parte.

Em consequencia de um aque que so:!Treu em ua re idencia,
nn Bolivia em 1849. pel'deu o autor vario documento~ inedit03 de
subido valol' da collecção que dlfficilmenle ia orga.nisnntlo para
e~Cl'ever apre enle obrll, e entre e es cita uma côpia da noticia
do Sr. Canele ohre a ca a da moeda de Poto i, e cI'ipta
em 1 10; o eliario origin;)l ela revoluç'üo ele la Paz, do anno
de 1809, e oulro uiario do UCCI'SSO de O]'Ul'O, durante a rebel
lião rl 178l, com o proces o ill.1aul'ado contra o Rodrigue::; afôra
uma intilliliade de outro do umenlos, apontamentos e extractos
solto, de que se não recol'da o :Iutor.

Na Europa, pal'a onde se dirigio o Sr. Ballivian y Rôxas,
depois do de agrauavel successo que lhe oecorreu na Bolívia,
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plam::jou de novo levara etreito a hi toria de sua patria, para a
que consultou muitas obras e documentos divet'-os sobre o as
sumpto; entre a- quaes: a livl'aria de ~eu finado amigo, o Dr.
Córdova, de Arequipa,. uma verdadeira mina rica; as bibliothecas
do Musêo Bl'itanico, de LODrlres; da Acad mh da, lIi:;toria de
:'IIadrid; o Archivo das Iutlias, em Sevilha, etc. Não podendo,
porém, i'ealizar completamente o seu intento, pOI' exigir essa.
taref,. sérios e tudos e muito tempo, que Ih' não sobr,!, resolveu
o autor ir publicando, por [lgol'a, alguns dos documentos inéditos
que po"sue relativos a eSS:l hi toria durante os tempo" colonhes
con tituindo com elles o matel'ial com o qne se compõ:.l o pt'eseote
\'olume, que con~ta de 3 parte di tiGctas, a saher :

1a parte. - Diario dos succe -os do cêr o da cidade de La
Paz em 1781, até a total pacitlcilção (Ia rebellião gel'al do Peru,
por D. Sebastião de egnl'ola, brigadeil'o do reaes exercitas,
cavalleiro da ordem de Calatrava, e do habito de Santiago, etc.,
etc.

E-te sitio dul'Ou de 1781 a 1782 e a rebellião tinha por chefe o
temivel ioca D. José Gabriel Tupac-Amaru.

Esta parte termina por uma nota elo editor com a ]Jiographia
de Seglll'ola.

2" parte. - Annaes da Villa. Imperi[ll rle Potosi, por Don B:lr
tolomé Muez. y \'ela, natural d,. dit<L \'illa.

E.-tes annaes \'ão desde :1 fUl1llação dessa villa até o anno
de 1702, em que O' terminou sen autor' constando, porém,:t esse
respeito, exi-tir no Chile uma cOI,ia, com continuação atê tlns
do seculo XVIH, mas que o editor destes «Documentos»
não via.

Esta 2" parte é cópia de um manuscripto de 230 folha em 40

de lettra d fin do secnlo pa sado, na qual e lê llistinctamente
pertencer a Don Jo el h :'IIar'ül Cabrera, e do qual fez- e tirar
cópia em Pariz; e tel'mil1;l com um resum apprOXilJ1<\livo do
pl'odncto da' l\Iinas do Sêl'ro de Potosi, desde sua descoberta,
em 1545 até o anno de 186-1, dividido em cinco épocas.

A 3." parte consta (lo - Catalogo de manu:scriptos e obras
impressas que teem ]'elação com o Alto-Peru, hoje Bolívia, por
ordem de materias trabalho biblioo.rraphico pl'ecio' i imo. habil
mente org,misado pelo Sr. Balllvian y Róxas com commen,tarios
e notasexplicativ!\s que mais o aclal'am c recommendarn. E for
marIa principalmente tias obras do tempo da colonia, !]u:1.ndo a
Bolivia., eutão Alto-Perti, perteuccu a pl'illCipio ao vice-l'einaclode
Lim!\, e por ultimo ao de Buenos-Ayres; pl'eferin1l0 o autor para
os titulas das obras as da edição ori "'inal. as edições an Iigas de
Lima, vem indicado o nome do impressor, afim ele poder firmar
se, talvez, com o tempo, alguns apontamento sobre a. !listaria
da imprensa no Pc; li. Ko catalogo do manu cri ptos e tão
indicados, tambem, por iniciae. os lagares onde taes obras. ão
encontradas ou fomm consultadas.

Exp.: GO"crno <ln. .Boli,"ia.

738. C6rtés (Jos':' Domingo) Bolívia. Apuntes geogra.ficos,
etc., Paris, T!/p. Lahure, 1875,8.0

Exp.: Bibliotheca Nn.Clonn.l.
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739. Bibliog·ra.f'ia Boliviana em 1878. Por J. R. Gutier

rezo L1 Pa:;: Impl'enta de la Union .Americana, 1879, 1 '01. in-4° gr.
ele 16 pp,

Exp.: GO"cruo Un. BoliYin..

7-10. Da.to,.; para la BiLliografia. Boliviau:1 por J. R. Gutierrez.

Segundo suplemento. Ultimo adicione.' y correcciones :1 la primera
seccion. La Paz : lmp. ele la Unioi1 .Americana J. C. Calasan:; Tapia,

edital" 4° gr. de 126 pp.

Traz, como inll'OducÇ<.10 um:1 addeuda e corrigemla suLscriptas
pelo aulol'. em 18 o; UnJ:1 apreciac,;ão critica soure a obr,l pelo r.
Cado \Valker i\1"rtiuez em 1875 ; o um fragmento de Nota Fi
nal, elo eruel ito e pranteado L'. \ icu ii \ Benja.m in ~Iackenna, in
titulada: «E tUllios J' Catabgo de la Biblioteca .1n1erICan:1 dei

enoL' Gl'egol'io Bee he li.

A Biblio~.p'a.lia. 13oJiviann. do Sr. Gutierrez está dividilla em tre
parle~: a I' compl'elt nele tod s o' li VI'O' e folhelos in,pre o na
BoJi'-ia, ou obl'e a,.;.'umptos 1'.'lalivo' a es e p:1iz ded 1825; a
2' todo' o' pericdico:i, acompuu1.tado· de noticia : eferente:i á ua
duração, c cl'iptoL'e', fim a que visavam, etc.; e a;)" abraça
tod:1~ as puillic,'c'ões aJ11eL'jcan,ls, escripta~ por americano, Oll o
bre a' umptos da ,\mcricn. e que em t'r r lação directa com a
Eolivia, mC1'ecem 'pecialmenção pela. homogencidade de C05
tunles, raças c institui~'ões. aulor pretenlle mais tarde apre
sentar;l pllbli 'o o calalago elo' ma.nll 'cl'iptos qne possue rel:1ti
vos ii. hi tol'Í" , e tatislica e geug'l·aphia. de sen paiz.

Como se ''0, é a pt'e'enle obra de muito m'eeclmento e digna
do jll tos elogio, p la granIto f,;ommu, de paciellcia. Clue "ua con
fe çito r clallJ<1e pelosconhccimenlo' lltt rurinse scientificos que
nella revcln. o SI'. Guliel'L'eZ, No eu precio'o e ulil catalogo
enl1umel'a o antor mal" de 2000 olJt'a ,da quaes fi. maior parte é
e cl'ipta pOL' contel'l'aneo seu .

Termina o li \TO 1101' uma. relaç1i.o das conecções c e olareci
meoto' que devem 'oli"'er os livl'OS mencion:J.do no l° e 2° sup
plemenlo" ue la. bibliographia boliriana.

Exp.: Ü \'Cl'no <Ia B li'·ia.

74.1. Bressoll (Anelr') Bolivia. Sept annévs d'exploration , de
voyages et de séjours dans I Amérique Australe, .. Pref<lce rIe M. Fer
diDand de Lesseps ... Pal'is, Ch?lfamel AinG, 1886, in-4° com e 1.

Exp.: Bibliotbecn. Kncioun.I.

742. COlllpenclío do la !-li toeia de Bolivia. La Pa:; : Impl'en
ta y Lib7'el'ia de José M. Fm'{an, 1886, I vo1. in-12° de 6 pp.

E. um b0111 tra.balho (11111 opusculo) do conhecLdo e competente
escrlptor e geogeupbo boliviano, o Dr. Carlos Bravo.

Exp.: Go"eruo dn. Bolivin,
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743. Historia de Copacabana y de la milagrosa imagen de
su virgen. escrita por el R. P. FI'. Alonso Ramos, y compendiada por
el P. FI'. Rafael Sans. Tercel'a edicion. La Paz j lmprenta de La Uniorl

CatoUca, 1886, 1 vaI. in 8° peq. de 281 pp.

A 1listoria de Copacabana é orig-inal <.lo SI'. Dr. D. Pedro
Romero, de Puno, de quem d@pOIs de alguns anDOS de averi
guações e diligencias, por tel-a ciosamente guardada, foi obtida
por sens actui:Les completadores: Frei Alonso Ramos, que acaboll
de e crevel-a. e frei Sans, que a compendiou, sendo a obra
appro,ada pelo bis[Jo de La Paz D. Mariauo Fernandes de
Corriova , Por vel ha e estl'opiada, quando lhes foi en tregue,
re olveram aquelles püdres a ua reedição.

Copacabana é uma pequena peninsula elo laO'o Titicaca, ao qual
como que diviue em duas lJartes e que, aproximando-se até E.
ao continente de Omasuyos, fórma o estreito de Tiquina. A pa
lavra Copacabana, diz-nos o proprio livro, vem de copa ( pedra),
e cabana derivação ou modificação de Kagtlana, que significa: 
logal' de onde se poderà ver. Copacabawl quer, pois, Llizel': pedra
de onde se vê Otl se póde ver. O idolo de Copaca.btlna, des:lIJtel'rado
pelo hespanhóes, que o encontraram junto com dLHts periras
gl'ande', o Ticonipa t~ o Guacocho, ambas adoradfls pelos
yungnyos, estava na povoação de Copacabana pelo lado de
Tiquina. Con 'tava de uma pedra azul com traços de
uma Ctlra, como ulUa cl'\,beç,~ ue sp1lynge, sem pés, nem mãos,
collocada em po ição que parecia olhar para o lago Titicaca,
como deus inferior 'lue mirava o principal na pbl'ase do livro
de que se trata.

Esta dividido em duas partes, nas quaes trata com minucia da
historia. profanu e sagrada des:ia povoação boliviana.

Exp,: Governo da Bolivia.

744. Chuqu.isaca. Reminiscencias Historicas por Nicolas
Acosta. La Paz IrnlJ1"enta de La Razon. 1887, 1 vol. in 8· de 61 pp.

O autol', no seguinte trecho principal de seu livro, por si se
encarreO'u de dizer o que ellH é e o que vale: o( Ao lançar uma
vista retrospectiva pelos tempos idos na America do Sul, não
póde a imaginação passar por alto o logar qne foi o bel'ço d:.l ci
viliOiaçiio, desde as immediaçõe::: de Cuzco aL as I'sg-iões banhn,das
pelo Prata; nem tampouco deixar no esquecimento aquella
volnp1uO~,tcirlade, cenll'O e recl'eio dos grande mineiros <10 Alto
Peru; aquella metropole, que recebeu alternativamente os nomes
de Chuquisaca, Charcas, La, PJata e Sucre, »

E' torto assim, nesse estylo elegante e agradavel, escripto o
presente livrinho do SI', Acosta.

Exp.: Governo da Bolivla.

745. Ley sobre inscripcion de Derechos Reales. Sucre:
lmprenta de la Idea, 1887, 1 voI. de 11 pp.

Folheto assignado pelo presidente da RepubliC'a da Bolivia,
D, Gregorio Pacheco.

Exp.: Governo da Bolívia.
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746. Una nueva obra sobre Bolivia, por el P. Nicolás Ar
mentia, 1888, in fi. gl'. de I9 pp.

E' uma cópia manuscl'ipta, enviarIa pela Commissão de Geogra
phia do Departam .nto rie L'1. Paz, dos n.rtigos publbtdos no
«El Siglo lndustl'iul ~ dessa cidade, ns. 434, 435 e 436, corre
spollllentes a 1, 9 e 15 de maio de 1888; nos qUfl.es subm~tte o
padre Armentifl, asevera critica a «Ohra nova sobre a Bolivia~,

publicaria em Pariz, em 1887, pelo engenheiro f~i:I,ncez, o Sr.
Andl'6 Bresson. Com elle" rectifica. o autor mUItos e graves
el'l'o: da obra de Bresson; da qual diz, entre ontl'as COUS'lS, que
é notavel pelo luxo typogra phico, e que com ella propõe-se o
autor tornar conhecida na Europa a Republica drt Bolivi , tã.o
privilegiada como pouco conhecida. Diz mais, que o Sr. André
Bre' on residiu al~'uns annos no Iittornl da Bolivia, principal
mente. e q'le delle f,l z uma descripção satisfactoria, bem como
da p'l.rt mais povoada da rep lblica ; o mesmo não succedendo
quando f.llla o autor dtt «Obra nova ohre i1 Bolívia» das pro
vincias de E. e " clesse paiz, e especialmente dos terrenos
banhados pelo Beni e seu' affiuente , sobre o qllaes existem
muitas lacunas, ou alltes commette o autor da 4: Obril, nova»
algun erros, o que, t.odavia, não' para estranhar-se tratando-do
de territorios tão remotos, tão extenso tão desertos e tão pouco
con hecidos até hoje.

Refere o padre Armentia qne o autor da obra por eUe analy
sada no actuct.! manuscripto, sem duvida para tornar mais
amena sua leitura figurou uma viagem desrle La Paz até ao
Para, serruindo as aguas do Choqlleapll, Beni. Madeira e Ama
zonas, sobre a qual exi tem aJg'l1mas inexactidões, não sâmente
no que se refel'e aos costumes elas tribus selvag-ens que habitam
esses territorios, como tambem no que re~peit~l. a itnação de
algull1'1s povoações e mis ões a fóz e ponto d conf!1HlDcia de
alguns rios, etc., continuando as im o autor a pa sal' em revista
minuciosamente e a apontar os erros, lacun'lS e inexlCtidões do
en'Tenheiro Bl'esson sobre Ilil, 4: Obr,t nnva sobre a Bolivia~,

concluindo com o pel'iorlo seguillte :« Oxalá que aqllelles que n:),
Enropa 0ccnpam-se com as no ~as cousas se servissem de docu
mentos e darlo mais authenticos; e sobretudo dosescriptos publi
cados no paiz: neste ca'o não veriamo tão repetidamente certos
erros de geog-ra phia e historia, em obras por outra lado séria .»

Ex.: Croverno da Bolivia.

747. Biblioteca Boliviana de Geografia e Historia. Tomo II.
Memoria historica dei colegio de ML,ion s de S. José de La Paz. Por
el M. R. P. TI'. Rafael Sans. La Paz: lmprenla de «La Paz 1>, 1888,
1 vaI. in-4° gr. de XVI-238 pp. illustrado.

E ta impol'Íttl1te obra é precedida de um prologo do
editores officiaes, S1's. DfLniel Gusman e M. V. Ballivian ; de uma
noticia biographica sobre seu autor, pelo erudito e competente
St'. Carlos Bravo, e de uma intl'oducção de caracter philosophico
d pl'oprio autor. Contém os retratos, Iithogl'aphados, deste ulti
mo, de frei Rflphal Sans, e do fundador do collegio de missõe de
S. José de La Paz, o padre Andrés Herrero; e um appendice de
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peçasjustificativa do texto, além de apontament03 Libliogra
phicos, documento.> ineditos e notas illustrativas referente ao
mesmo.

Reus, uma das povoações elo principado de Catalunha, Hespa
nha, foi o bel'ço do intelligente e opel'oso padl'e Raphael Sans,
que nasceu em 4 de abl'il de 1812; alli começou sua carreira
litteraria, até que em 1827, escolllendo a vitla ]'eligio::ia, vestiu o
habito de S. Francisco. No anno seguinte profes ou, e continuou
o curso de humanidades e tlleologia dUl'ante 4 annos, manifes
tando os felizes doLs que hwia recebido da natu! eza. Em 1834
optou pelo presbytel'ato. Abandonado e pel'segu.ido pela idéas
triumphantes de reforma eccle.>ia lica. p.3l t córtes con titui ntes
de 1836 e 7, fugiu de 'eu paiz e veiu refugial'- e na Amorica,
onde encetou e pro::i80"uiu com perseveranç,1.o sublime e al'l'i-cado
mister d mi::isionario. O sabio e o mi ionario não fazem con
traste diz o Dr. Bravo na ua biograpllia; persi tem ambos na
realização de um fim altam nte social: um esta animado pel:1
idéa do pl'ogresso scienti fico, outl'O 01 !'êl ao impul o da idéa da
evangelisaÇ<1.o. Si o missionario reune em ua pessoa e na mais
perfeita l1armonia aquellas idéas, acata e obedece altas dispo
siçõe-; cumpre o homem a missão de regeuerar mediante a com
rnunicaçü,o dos pl'eceitos que pl'es revem o Evangelho, as IJOas
lei e excellentes pratica aconselhadas POI' aquelle que premiou
a fé do centurião e a confiança do cego de Jericó. Como escriptor
não só é laborioso, como tambem rno::itra grilndes conhecimentos
ácerca das lettras tiageadas, do:> santo;; p:ldre', da hi::itoria eccle
siastioa e da profana. O estylo é cOl'recto e de-pretencioso.

O oollegio de S. José de La Paz, fú doação do piedo general
boliviano D. José Ramon de Loaiza e os padres mlS 'ionarios
nelle in.taUaram- e em 1839.

O livl'O estú. dividido em 20 capitulos di tinctos, tratando do
seguinte: - formação, ol'igem e procedench1. do collegio,- santas
tarefas e empenho do:> padl'es do collegio MOqU~U,L j- biogra
phia do padre Andrés Hel'rero, companheiro e digno emulo de
8ans; - general Loaiza e a installação da communidacl j
situação do collegio, suas melhOl'a successiva; Copacal ana
occupada e abandonada pela ordem; - occu pação dos padres
missionarios de La Paz; - empenho dos padres de Moquegua em
dilat:lr suas missões ;- mallógro destas expedições e sua causas j
- mis ões de ApoUo ou Caup licao, orig 01 e interoadencia j

Cavillll. , sua origem, vici ilude, expedições e actualidacle j 

Chimanes, sua conqui ta, a sa sinato e ruina j- Isiamas, Tumu
pasa, S. José de Chupiamona j- Hunay e Mapiri j- Mo etenes j

- ant' Anna, fundada pelo padre 8er1'ero, . ua marchas, etc.j
- conquista, tradições, e actualidade de Madaleno~ e Con-
vendo j- S. Buenaventura, sua funrlação e estado actual j 
da ultima cachoeira ao Crato, e conolu 'ões. Ahi estão ne ses
capitulo perfeitamente rlescriptas as evangelicfls conquistas
levarias a cabo pelos infatig<weis missionarios ela ordem fran
ciscana de Propaganda (ide j elles comprehendem a historia pri
mitiva e as primeiras cOllqui tas de Apolobamba, seu estado
durante a colonia e primei1'os tempos da Republica.

Não traz mappa algum.
E:.:p.: GOVC1'DO da Bolivia.
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191

748. True ( A ) an 1 particular relation of the dread fuI e arth
quake which bappen'd at Lima, th) ('.apitaI of" Peru, and the neigh
bouring Port of Cú.llao, on the 27 th of Octob3r, 1746... econd ed.
London, T. Osborne 1748. in-8°. com mappas.

Exp. Bibliothec:t K:tcional.

740. Feyjoo (De. Don Miguel ).-Rehcion descríptiva de la
ciudad, y província de Truxillo eleI Peeu ... iIladi'id, Imprellta clelReal
y St'pl'emo Consejo de lets I,ulias, 1763, in-fol.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

750. Relacion deI GolJierno c:.e Don Manuel de Amat, Virey
del Peril para la instellccion de Sll sucesor. Compl'ellLle 10- sucesos
ocurridos desde eI ai10 de 17Gl llasta 1775. Escrita en Lima en 1775.

Copia in-fol.
Exp.: Bibliolheca 'aciona!.

751. Rain:J.ondi ( Antonio ).-EI Peru. Tomo L Historia de
la Geograpfia deI Peru. Lima, Imp/'entc, deZ Estaclo, 1876, 3 ,0Is.
in-4o•

EXJl.: Biblialhecn 'nciana!.

752. Fuentes ( '{anueI A. ),-Lima 01' kelches of tbe ca
pital of Peru. Paris, Fil'min J)idot Brothe~'s, Sons &: C. I 66, com
est.

Exp.: Bibliatheca Kacianal.

753. T'Wo years in Perú with explorations of lts antiquities
by Thomas J. Hutchinson vice pl'êsident d'homeur de l'lu titut
d' Afl'ique && with map by Daniel Barrera, antl numerous illustrations.
London, 1873' 2 vols.

Exp.: SccrcLarin. dos Estl':lngeiros.

URUGUAY

754. I-listoria, Topographia, e Belica da Nova Colouia do Sa
cramento do Rio ela Prata. Copia, in-fol.
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Anda junctamen te :
«Roteiro do Rio da Peata pelas informações mais exactas,

que pude alcançar na viagem que fiz na Fmgatinll'"1. Atalaya de
S. M. eml75?)f Com um 1lfappa elo Rio ela Prata.

Exp.: Bibliotheca Nacionnl.

755. Laxnas (Aodres) - Notice SUl' la Republique Orielltale de
l'Uruguay. Paris, GuiU!l.umin et C. 1851, in-8. o

Exp.: Biblio~heca Nacionnl.

PARAGUAY

756. Historia dei Paraguay, R.io de la Plata y Tucum la, es
crita por el p. Gllevarade la Compafíia tle Jesu . Cópia, 2 vais. in-fol.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

757. Colleccion curiosa de clrtas y representaciooes sobre
la cesion que hizo S. M. C. éS. M. F. de siete pueblos en el Para
guay que patenteia la conduct::t 'que observan em e"tu, epoca los mis
sioneros Jesuita.s.

Afios de 1753 y 1754.
Na seguinte pagina aClHt-Se a mesm I. iuscripção em francez:
Collection curieuse de leUres et II auLre" papiers u!' ht ces ion

faíte p lI' . 1\1. Catholil'Jue ii. S. M. Trê' Fidêle de sept village
dans le Parag'uay qui m t aujour la condnite qui ont observée à,
ceHe epoque les missionaices Jesuites.

An nées de 1753 et 1754. Manuscripto íne<.1ito.
Exp.: Bibliolhcca Impel'ial.

758. Descripcion Historica, Fisica, Politica, y Geografica
de la Província dei Paraguay, escrita por D. Felix: de Azara. 1793.

Cópia, in-fol.
Exp.: Blbliotbeca ncional.

759. La Republique du Paraguay par Alfrecl M. du
Graty, Colooeld'artillerie. Brua;tlles, Typ. de Ve Parsutet Fils. 1862,
1 vol. in-8° com mappa e iIlustrado.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

Esta obra, qne contém uma descripção succincta do Par,.
guay, foi por eu autor dedicada a Carlos Antonio Lopez, Presi
dente da mesma R.epublica.
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760. Noticia historica, geographica e estatistica da Republica
do Paraguay ... Extrahida dos escriptos mais modernos pelo bacharel
Pedro Torquato Xavier de Brito. Rio de Janeiro, ed. B. L. Garnier,
typ, de Pinhe iro &: Comp., 1865, in-4° de 67 pp.

Exp,: Instituto Polytecbnico.

761. Papeles deI Tirano deI Paraguay tomades por los aliados
en~el asaIto de 27 de Diciembre de 1868.

Buenos AY1'es : Imprenta Buenos Ayres, 1869, in-4o de 138 pp. (in
completo).

São documentos interessantes apprehendidos ao marechal So
lano Lopez, presidente da Republica do Paraguay, no seu carro
escriptorio, no dia 28 de dezembro de 1868, ·mandado publicar
por ordem do governo argentino.

Muitos, tão importantes como os que constam do presente livro,
extraviaram-se na desordem que se seguiu áo combate desse dia,
e úutros mais, em maior numero que os antecedentes, deixaram
de ver a luz da publicidade por tratarem do mesmo assumpto,
não obstante conterem indicações uteis para a Historia.

A publicação destes documentos habilita a~todas aquellas na
ções que mostraram interesse na guerra do Paraguay, a julgar
da moralidade e justiça da mesma guerra que os alliados sus
tentaram.

Exp.: Governo do Pnrngull)'.

762. Paraguay - Diversos manuscriptos pertencentes a Sua
Magestade o Imperador, contendo:

Discripção do cemiterio de Humaitá e uma lista dos cidadãos
mais importantes a11i sepultados;

Quadro dos canilões mais notaveis achados em Humaitá ou no
Chaco, nomes por que [o conhecidos, onde fabricados, data do
fabrico, por quem offerecidos, etc., etc.

Um destes ca.nhões, o de nome Acobera (que em guarany
quer dizer cabeça que brilha) de calibre 68, tem oito anneis de
ferro batido que reforçam a culatra - Em 30 de junho de 1868
partiu-se pela culatra - Foi fundido de ferro em Londres em
1864. Tem 12 raias e atira um projectil cylindrico de 142 libras.

Um desenho das condecorações do Paraguay e das medalhas
cunhadas durante a ultima guerra. Nota-se nas medalhas de
campanha o se~uinte: Como em COI'rales os vencidos fossem os
argentinos, a fita é das cores nacionaes argentinas. Como em
Riachuelo perdesse o Paraguay, a fita é na mór parte preta. Nas
que se refere a Tuiuti, onde fazem acreditar que venceram
notam-se não só as cores braziJeira e argentina, como no seu
trophéo a bandeira das duas nações.

Foi o coronel Wisner, de nacionalidade ingleza, casado duas
vezes no Paraguay, quem edificou a fortaleza de ÉIumaitá e

Geogr. phYSiCll. ia
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com elie outro inglez, o major Tompson, engenheiro do dictador
Lopez. A fortaleza foi construida em 1855 e nesse mesmo
anno assentadas as correntes. O coronel Wisner des Margenstern
é o autor da melhor carta sobre o Paraguay.

Exp.: Bibliotb.eo~Imperial.

EQUADOR

763. Villavicencio (Manuel) Geografia de la Republica
deI Equador.

NeUJ-Yorh, 1858, in-8.0, com retr. est. e carL
Exp.: Bibliotheca 1'(l\Oional.

VENEZUELA

764. Oodazzi ( Agustin ). - Atlas fisico y politico de la Re
pública de Venezuella ... Caracas, 1840; Lith. de TAierry Freres, à

Paris; in-fol., cartas colar.
Exp.: Bibliotheca 'acional.

AMAZONAS

765. Relação circumstanciarla do rio da Madeira. e Seu terri
torio. Desde a sua foz até a sua primeira cachoeira, chamada de Santo
Antonio. Extracto da viagem philosoplJica, para a Capitania de Matto
Grosso pelo Dr. Naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, 1788 e
1789.

Original in-fol.
Exp,; Bib1io~heeaNacional.
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766. Exploration of the valleyofthe Amazon made under
direction of the Navy Department by William Lewis Herndon and
Lardner Gibbon, Lieutenant nited States Navy. Part I By Lieute
nant Herndon. Washington, 1853.

Acompanhado de um volume coutendo mappas.
Exp.: DI'. T. Tapaiós.

767. Exploration of the valley oftha Amazon, made under
direction of the Navy Department by William Lewis Herndon and
Lardner Gibbon, LieutenantsUnited States Navy. Parto II. By Lieutnant
Lardner Gibbon.

Acompanhado de um volume contendo mappas.
Exp.: Dr. T. Tapajós.

768. De la navigation de l'Amazone.
Réponse tL une Mémoire de MI'. Maury, officier de la Marina des

Estats-Unis par M. de Angelis, membre correspondant de l'Institut
Hist. et Geogr. du Brésil, des Sociétés de geograph. de Paris, Londres,
etc. Montevideo-1854.

Exp.: DI'. T. Tapajós.

769. O AIDazonas-Breve resposta à memoria do Tenente
da Armada Americana-1ngleza F. Maury sobre as vantagens da livre
navegação do Amazonas, pelo Dr. João B. deCastrG Moraes Antas.
Rio de Janeiro-1854.

Exp.: Secl'etaria dos Estrangeiros.

770. Voya.ge aux provinces brésilienlles du Para et des Ama
zones en 1860, précédé d'un rapide coup d'reil sur le littoral du Bresil,
par Be1mar. Londres T1'erise Imp. 1861,1 voI. ín-4o•

Exp.: DI'. T. Tapajós.

771. LelDbranças e curiosidades do vaUe do Amazonas pelo
conego Francisco Bernardino de Souza. Pará, Typ. do Futuro, 1873, 1
vol. in-4.'

Além da descripção da provincia traz um documento de
alto valor historico: a acta da sessão extraordinaria da ca
mara municipal de 1 de Janeiro de 1852 deferindo juramento ao
primeiro Presidente nomeado para presidi!' a provincia, que se
inaugurou nesse dia-Foi o Sr. João Baptista de Figueiredo
Ferreira Aranha o primeiro cidadão que occupou este lagar. .

Exp.: Dr. T. Tapajós.

,.
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CEARÁ

772. Historia do Ceará-Um volo enc. contendo:

I - Chronica. A Fortaleza em 1810, com 52 pp.
II - Chronica Politica. Eleições senatoriaes do Ceará, por J.

Erigido. Fortaleza, Typ. Economica, 1884, com 62 pp.
111 - Cei1renses illustres. Vigario Antonio Manoel de Souza,

coronel Joaquim Pinto Madeira, Tristão Gonçalves de Alencar
Araripe, José Pereira Filgueiras. Documentos: Declaração
da Independencia no Icó; juramento da Independencia na
Fortaleza; Pronunciamento republicano em Quixeramobim;
Republica do Equador. Acta da sessão do grande conselho
provincial, com 131 pp.

IV - Estudos da historia do Ceará por J. Catunda, profossor
de Philosophia no Lyceu da Fortaleza. Ceará, Typographia do
Libe,·tador, 1886, com 197 pp.

Exp.: Senador Castro Carreira.

773. Quadro do arrolamento da população da cidadc da For
taleza, capital da provincia do Ceará, procedido em Agosto de 1887.

Deste quadro, assignado pelo chefe de policia da provincia,
OlymIJio Manoel dos Santos Vital, se vê que a cidade da Forta
leza, dividida em duas freguezias, tem 26.943 habitantes, sendo
14,709 da freguezia de S. José, e 12.234 da de N. S. do Patro
cimo.

Vê-se ainda, que daqueIles, 26.624 são brazileiros e apenas
319 são estrangeiros j e mais, que pertencem ao se;l;o mascu
lino 11.594 e ao'feminino 15.349.

Exp.; Senador Castro Carreira.

774. ApontaJD.entos para a historia do Cariri (chronica do
Sul do Ceará), por J. Erigido, membro corr6spondente do Instituto
Historico e Geographico do Rio de Janeiro. Edição reproduzida do
Diario de Pernambuco, de 1861. Typographia da Gazeta do N01·te.
1888.

Exp.: Senador Castro Carreira.

RIO GARNDE DO NORTE

775. Breve noticia sobre a provincia do :Rio Grande do
Norte, baseada nas leis, informações e factos consignados na historia
antiga e moderna, por Manoel Ferreira Nobre. Victoria. Typogl'aphia
do Espirito Santense, 1877, in 4°.

Exp.: Dr. João À. A. de Carvalho.
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776. Oatalogo dos capitães-mores Governadores, Presidentes,
Vice-Presidentes, Governadores interinos que tem tido a provincia rIa
Pll,rahyba do Norte desde 1684.

Sem data nem autor. Manuscripto.
Exp.: Bibliotbeca Imperial.

ALAGOAS

777. Geographia Alagoana ou descripção physica, politica
e hi torica da provincia das Ala$ôas, pelo Dr. Thomaz do Bomfim Es
pindola, 2" edição in 4°, Typ. do LiberaZ. Alagôas, 1871.

Exp.: Bibliotbeca Imperial.

BARIA

778. InforJD.ação ou descripção topographica e politica do
Rio de S. Francisco, escripta em virtude de ordens imperiaes e apre
sentada ao governo provincial da Bahi.a. Seguida de outra informação
que em 1807 dera o Desembargador João Rodrigues de Bt'ito sobre os
melhoramento e interes~es da agr;cultura, commercio e industria
da mesma p!'ovincia. D. O. e C. aS. M. o IUl'perador D. Pedro II
pelo coronel Ignr.cio Accioli de Cerqueira e Silva. BMia, Typ. do
Guaycurú, 1847, 1 voI. in-4°.

Exp.: B,bliotbeca Imperial

779. O priJD.itivo e o actual Porto-Seguro, pelo tenente
general Henrique de Beaurepaire-Rohan, Rio de Janeiro, Typ. Nacio
naZ, 1881.

Exp.: Visconde de Beaul'epaire Rohan.

ESPIRITO SANTO

780. Mappa da população da provincia do Espirito Sa.nto" pelo
recenseamento de 1824. Secretaria do Governo, 8 de abril de 1825.
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Mappa da população da provincia do Espirita Santo, extrahida
das contas dadas ao Governo pelos vigarios e capitães-móres nos
annos de 1824,26, 27, 28, 29 e 30. Manuscripto.

Exp.: Bra.ilio lIIachado.

RIO DE JANEIRO

781. UID. passeio pela cidade do Rio de Janeiro, por Joaquim
ManoeI de Macedo. Rio de Janeiro, 2 vais.

Exp.; Secreearia dos Eserangeiro8.

S. PAULO

782. A Provincia de S. Paulo, seus limite 3, por José
Joaquim Machado de Oliveira (illedito).

Exp. ; Brazilio Machado.

783. População de S. Paulo (cidade) em 1780. Organizado, á
vista de documentos officiaes, por M. B. (inedito).

Exp. : Brazilio lIIachado.

784. Estado da capitania de S. Paulo no principio do anno de
1808 no governo do Illm. e Exm. Sr. Antonio José da Franca e Horta.
l'ifanuscripto.

Exp. : Brazilio lIIachado.

785. MeID.oria sobre o melhoramente da provincia de S. Paulo
applicavel em grande parte a todas as outras provincias do Brazil. Por
Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, commendador da Ordem de
Christo, do Conselho de Estado de Sua Magestade o Imperador Consti
tucional do Brazil e seu Defensor Perpetuo. Rio de Janeiro. Na Typo
graphia. Nacional, 1822, in-4° de 135Jpags. (intr. V).

A' pago 92 deste folheto se encontra o seguinte :
< Por que razão, pois, me não serápermittido desejar, ao menos,

que no Brazil nasçam livres os filhos dos escravos, e que a es
cravidão seja puramente pessoal, ou o triste premio daquelles
que ella libertou da morte 1 })

Esta memoria foi apresentada a el-rei D. João VI em 1810 o
só impressa em 1822. Na historia. da extincção do elementa
servil, no Brazil, é talvez o primeiro documento em que apparece
claramente formulada a idéa da liberdade do ventre.

Exp. : Bibliotheca Imperial.
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786. Lista do' primeiros estudantes matriculados no curso juri
dica de S. Paulo no primeiro anno de 1828. Raríssimo.

Exp. : Brazilio Machndo.

787. ApontalD.entos historicos, geographicos, biographic08,
estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, seguidos da chrono
logia dos acontecimentos mais notaveis desde a fundação da capitania
de S. Vicente até o anno de 1876, colligidos por Manoal Eufrasio de
Azevedo Marques e publicados por deliberação do Instituto Historico e
Geographico Bruzileiro. 2 vaIs. in-4° gr. Rio de Janei1'o, Typ. Uni-;.
de E. &: H. Laemmert 1879,

Exp. : Bibliothecn Imperial

788. Monographia do municipio da cidade de S. Paulo. Es
tudo administrativo, por João Mendes de Almeida. Junior. I folheto
in-4.·

S. Pau.lo. Typ. de Jorge Sechler. 1882.
Exp. : Brnzilio Machado.

PARANA'

789. Ivâhy, Tibagy, etc. (Paraná.)
Explorações em 1769 e 1770, conforme documentos officiaes.

Exp. :~BrazihoMachado.

790 A Zona do Rio Negro•...

Extractos do relatorio do engenheiro Diogo R. de Vascon
ceBos, da commissão de limites entre Paraná e Santa Catharina
(inedito).

Exp.: Bl'nzilio Machado.

SANTA~CATHARINA

791. Quellltáo de limitei:! entre as provincias de Santa Catha
rina e a do Paraná, pelo Dr. Francisco Carlos da Luz.-Rio de Janeiro,
Typ. de J. A. F. Vitlas-Boas, 1876, in-4° de 58 paginas.

Exp.: Instituto Polytechqico.
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RIO GRANDE DO SUL

792. A. Prospecto do Rio Jacuhy no estado da enchente
que teve em o mez de outubro do anno de 1754, inundando todos os
campamentos. Mostra-se a constancia, em que o capi tão general
Gomes Freire de Andradlt, entre tão grave como evidente perigo, se
conservou, havendo chegado agua dentro da sua barraca, e parte das
tropas acampadas sobre as arvores como se demonstra em outro
plano, e outra parte circumdada de agua, afim de não abandonarem
tão importante passo, que se havia ganhado.

Com a seguinte legenda:

A.-Barraca do capitilo general a que já chegava a inundação.
B.- Ba,rraca em que se celebrou a festa de Santa Thereza, a 15 de
outubro, dia em que parou a enchente a tempo que se principiou a
Missa. C.- Barracas que faziam côrte ao dito capitão general. D.
-Barraca do Quartel-Mestre General. E.-Barraca do coronel Alpoim,
e as mais do seu corpo, dispostas na melhor fórma para. se cautelar da
enchente, e dos inimigos. F.- Guardas dos Paulistas. G.- Lomba
no mato descoberta, onde o capitão general pretendia campal' se con
tinuava a enchente. R.- O sobredito coronel Alpoim trabalhando
a um espaldão pa,ra tapar a enchente do Rio, no seu campamento.
1.- Pesinhas dameudar. K.- Artilharia grossa.

Além desta, vê-se mais esta outra legenda:
« Sors tibi qudque ibis robur, victoria, virt'tlS. »

E conclue:

« Feito por mim D. Miguel]Angelo ele Blasco, coronel engenheiro
de S. M. F. »

B. Profil do Rio Jacuhy, no passo ganhado pelos portuguezes no
estado da enchente que houve no mez de outubro de li54. Demons
trado com as linhas como se vê : AA. Linha azul quasi horlsontal ao
terreno, demonstra até onde chegou a enchente. BB. Signaes frescos
nas arvores aonde chegou, outras vezes antes, a dita enchente. CC.
Signaes mais velhos ariba, que demonstram até onde as aguas che
gam algumas vezes. DD. Leito ordinario do Rio. EE. Leito em tempo
secco. FF. Pedras no fundo do rio, que poderam em tempo secco diffl
cuHitr a navegação acima do passo.



GEOGRAPHIA POLITICA 201

A' margem direita lê-se: «Prospecto do campamento do coronel
Alpoim, cujo plano se vê com as lettras A. C. E. na targe á parte
ne~te mesmo ri co; ponte para communicação, feita no tempo da en
chente; lagôa que fez a inunda;;ão onde esi:ava parte do acampamento;
pes:nl.1as de ameudar, troncos para embaraçar o caminho ao in~go,

no caso que quizesse invadir-nos. A parte iuCer-ior, uo centro do
mappa amamentado com a coroa real e instrumentos mathem:1ticos,
traz a seguinte legend.a: Fons fiõ.lv! um complet fiuvius tua tempOr'a lauris.

A cor·tad.ura. do profil vai da barl'ac:t G do capitão general á
barraca H do coro:lel Alpoim.

Feito por mim, D. Miguel Angelo de Blasco, cOI'onel engenheiro. »
A' dil'ei~a do Mappa vem o plano acima referido com a seguinte

legenda: «Campamento do Coronel Alpoim na margem do I:.io
Jacuhy, da parte do Sul, no estado da enchente.

A - Ba.I'r::tca do dito coronel Alpoim; C - Regimento de artilhe
ria. E - Outras barracas pertencentes ao sobredito coronel. G
Aventureiros. 1- Guarda de Aventureiros. L - Troncos para emba
raçar o caminho ao inimigo, no c!\,so que quizes e invadir-nos. N
Pesinhas de ameudar.

C - Pr03pecto do terreno e bosque do Passo do Rio Jacnhy na
sua margem sept9ntrional, onde foi o campamento de uma pr.rte da
Armada de S. M. F. .P..elc'resenta-se o perigoso estado em que esteve
a tropa por cau!>:l. da inundação que houve no mez de outubro de 1754,
e mostra-se a constancia em que o capitão general Gomes Freyre de
Andrada se sustentou e a gente barraca,ndo-se s&bre as arvores por
não abandonar aquelle importante passo, como já. se expoz no Mappa.

Em baixo, no centro do Mappa, vê-se a corôa real encimada com
o seguinte distico: Teroua iUuvies plantes tibi ser,a t~·iurr.phi.

Em seguida, vem a legenda :
« A - Barraca do capitão g-eneral na mar gem do rio, a cujo

rodapé c~egava a inundação. B - Barraca do coronel Menezes, e os
mais do seu corpo. ~C - O coronel Menezes com a su:t gente quando se
lançaram á agua para passar á outra ponte, onde os indios vinham
em forma de batalha. D- Armazem das munições de boca e guerra.
E - Canôas e pelotas que vinham do campo do coronel AI1?oim a
buscar mantimento. F - Canoas que vinham do campo do tenente
coronel Ozorio á mesma àUigencia. G - Canôas e pelota,s que serviram
em todo o campo inundado.

Feito por mim D. Miguel Angelo de Blasco. »
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As barracas armadas nos troncos das arvores, no meio da flo
resta; o movimento das força dentro das aguas do rio, em que
com parte dos oldado' n.trave ando-o a vito para ditl'erentes ser
viços, são vistas as canôas e pelotas que o cruzavam em todas as
direcções, dão a este Mappa um caracter o mais origiual e pitto
resco passiveI.

Estes tres Mappas, trabalho ol'iginal executado com o maior
cuidado, constituem um preciosissimo documento da guen'a das
missões. Verifica-se por elles a arlmiravel fidelidade com que
Basilio da Gama referiu e tes acontecimento, no primeiro canto
do seu poema - O Umguay.

Exp.: Directoria das obras militares.

793. Co:m.pendio noticiozo rio continente do Rio Grande de
S. Pedro até o Destricto do Governo de Santa Catharina, estraido dos
meus diarios, ol)servações, e noticias, que alcancey nas jornadas, que
fiz ao dito continente nos annos de 1774 e 1775. Por João Francisco
Roscio. 1781-

Copia in-fol.
Exp.: Bibliotheca Nacional.

794. Mappa geograpbico que mostra toda a fronteira do com
mando do Rio Pardo, com os terrenos conquistados ao Norte e Oeste da
mesma Fronteira; nesta ultima guerra parte da Fronteirado Rio Grande
com os terrenos avançados pello lado occidental, e das freguezias do
interior, até a Villa de Porto Alegre, extrahido, reduzido, e ordenado
tanto dos Planos exactos da ultima demarcação de limites, como dali
antigos, e ãas melhores informações a respeito d'algum terreno que se
não tem ainda podido configurar, e elevar, para servir de intelligencia
a algumas questões presentemente suscitadas emquallto se não conclue
o Mappa gel'al da capitania do Rio Grande, em que trabalham, e tem
trabalhado os geographos da predita demarcação, sendo acabado de or
denar esta parte d'elle, pelo Coronel Engenheiro Alexandre Eloi Por
telli, no anno de 1806. Escala ~

Original.
Exp.: Directoria das obras militares.

795. Plan"ta. do terreno contigua á Linha Divisaria das Capi
tanias do Rio Grande e Montevidéo, e comprehendido entre o Oceano,
e o Rio Uruguay, para intelligencia da Informação dada pelos offlciaes
Engenbeiros, que por ordem de Sua Magestade a percorreram no anno
de 1821 .

•E' (ac-simile do original que está no Archivo Militar de Lisboa.
Exp. : Secretaria dos Estrangeiros.
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796. Annaes da provincia de S. Pedro por José Feliciano Fer
nandes Pinheiro, Visconde de S. Leopoldo. 2'" edição, correcta e aug
mentada seguido de um resumo historico da província de Santa Catha
rina. Paris, Typ. de Casemir. 1839, com mappas.

Exp.: BiblicLheca Impeirnl

797. Pacificação da provincia do Rio Grande do Sul. Col
lecção de pareceres de diversos homens de estado apresentados aS. M.
o Imperador (em 1841)- acerca das medidas julgadas então convenientes
c para que, dizia Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque em seu
parecer j a rebeldia se extinga, e com o dominio da lei reapareção
a paz, a ordem, e a prosperidade na tão importante, quanto flagelada
Provincia do Rio Grande do Subo

Além do original do parecer acima referido, de Paula Calva
cante, a collecção contém mais os d03 seguintes cidadãos:

-Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcante de Albu
querque, (11 de março de 1841) j Martim Francisco Ribeiro
de Andrada (dous); Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho,
( dous- um de 22 de setembro de 1840 e outro de 9 de março de
1841) ; Antonio Paulino Limpo de Abreu (ministro daju tiça) ;
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva e Marquez
de Pa,ranagmt( de li de fevereiro de 1841).

Exp.: Bibliotheca Imperial.

MINAS GERAES

798. Instrucção para o governo da capitania de Minas Geraes
por José Joam Teixeira Ooelbo, Dezembargador da relação do Porto,
malluscripto, anno 1780

Impresso na Revista do Instituto Historico, tomo XV. Copia
authentica.

Exp.: BiblioLheca Imperial

GOYAZ

799. O Publicador Goyano. Anno IV, do n. 179, de 28
de Julho de 1888, ao n. 186 de 15 de Setembro do mesmo anno.
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Sob o tit.ulo ESC1-iptf)s de[r,inados à eroposição da Sociedade de
Geograph~a do Rio de Janeiro, encontra-se nos numeros do Pu
blicadm' Goy:mo, aci.ma indicado>, g",mde GOillIUa de informações
sobre a rica e longioqua prov<oc.ia de Goyaz.

E' as im que ali notamos os seguiutes tr·abalhos:
1.- Noticias sO~Ie o povoado de Pedro A:[ou"o e sobre o de

Pia!:Janha (aldeamento d.e Tne;>eza Crrristina) situado a margem
esquerda do TO:la::JtiDs, fI.::ima de Pedro A:fi'onso e pe.,;o das Ca
choeu'as do L3.geado e do Funil;

II. - Noticia sobre a popuh.vjIío -rural das margens do Rio
Grande (Alto Ar·agucl.Ya.). O Rio Grande é Fovoado em ambas as
sua margens, n'uma exten ão de 20 laguas ;

IlI.- Relatodo da Capitania de Goyaz em 1812. Não é com
plecta a publicação, que consta de alguns fragmentos do relatorio,
escr-i::lto POi' Custodio Pereira da Veiga, no anno já referido.
Nos fragmentos publicados se encontram informaçüaJ so~re as
povoações e aldeiJ.s da c:lpitania de Goyaz. Tambem encontramos
ali apontamentos biographic05 do 4° (Don Luiz de Mascar'enhas)
e do 5 ° (Gomes Freire de Andrade) governadores de Goyaz.
Offerece em saguida dados biograpllicos sobre D. MarcQs de
Noronha, l° governador privativo daquella capitania (e 6° na
ordem chronologica geral) que tomou posse em 8 de Novembro de
1749. Governou 5 annos, 8 mezes e 22 dias e, tendo sido agra
ciado com o titulo de Gcnde de Arcos por occasião da acclamação
do Sr. D. José em 7 de Setembro de 17'50, passou a Vil!e-Rei da
BaMa. Refere-se em seguida ao 7° governador (Conde de S. Mi
guel, Alvaro Xavier Botelho), que tomou posse a 30 de Agosto
de 1755 ; ao 8° (João Manoel de Mello), que tomou posse a 7 de
Julho de 1759 e assim até o 140 (Tristão da Cunha Meneze ), que
tomou pOEse a 27 de Junho de 1783. Ofi'erece-nos ainda o rela
torio a listado «Bispos que g-overnar<lffi no espiritual a canitania",
sendo 1° D. F):ei Antonio de Guadelupe, em cujo tempo foi de 
coberta a capitailia. Ao tempo do ?'elato'l'io, havendo fallecido
em 10 àe Maio de 1812 o 7° Bispo, D. AnEonio Rodrigues de
Aguia,r, govemava a dioce::e o padre José Vicente de Azevedo
Noronha e Camara. Apresenta mais uma lUa dos ouvidores da
capitan;,t, dos imendenxe e procul'adoresda Real Fazenda.

Ainda o mesmo Puõ!icudor Goyano no offe~'ece interesw,ntes
dados sobre os «Rios consideraveis que vão ao Korte" começando
pelo Araguaya e terminauclo no das .I-Umas. Em seguida trata dos
rios que correm ao sul, e começando no Corumba vai até o de
S. Marccs. kefere-Ee em Eeguida ás lagoas mais considel'aveis:
Hortigas, ou Alag-oa do Píidre Aranha; Lagoa feia; da Agua
quente; dos GoLtos, etc. Enumera e descreve as grutas mais
notaveis: -a de Trahiras, o do morro dos Macacos, a do Oiro, a
de S. Felix, etc.

Tambem enumera e descreve as serI'as mais notaveis: a do
Estrondo, a Dourada, Perineo, das Caldas, dos Chdstaes, etc.,
eto.terminando esta parte dos subsidj.os com que a exposição con
corre a illustrada redacção do Publicador, com uma descripção
das - producções naturaes - claquella rica provincia.

Offerece-nos mais o Publicador estudos minuciosos e muito
completos sobre O valle do Tocantins, transcripção feita do Gom-
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mercio clt1 Para, sob o titulo - A estrada de Alcobaça; Viagem
do Porto Imperial a Goyaz, pelos rios Tocantins e Santa Thereza,
pelo mDjor José Antonio Ramos JuM, em 1820; uma descripção
re umida, mas perfeitamente traçada, da provincia de Goyaz;
uma descripção da cidade da Meia Ponte; uma relação dos
predios que possue a cidade de Jaraguã. j descripçiio da cidade da
Palma, na margem direita do rio Parana e na foz do rio Palma;
descripção do municipio do Pilar, descoberto (a villa) em 1751,
etc.

Taes são, em rapido esboço, alguns dos excel1entes trabalhos
com que concorreu a por vezes citada redacção do Publicador
Goyano para a exposição da Sociedade de Geographia do Rio de
Janeiro.

Exp.: Dr. Josê do Patrocinio i\L Tocantins.

800. Carta li:rnitrofe do paiz de Matto Grosso e Cuyabá
desde a foz do Rio Mamoré até o La,go Xarayes e seus adjacentes.
Levantada pelos Officiaes ela Demarcação de Sua Magestade Fidelissima
desde Oanno de li82 até 1790, correcta com observações astronomicas
em todos os lagares notê\veis.

Estájunto com e ta carta outra com o titulo «Limites da Ca
pitania de M tto (;;rosso pelo Rio Guaporé e Jauru, mas co
nhece-se que ão dos antigos Demarcadores de limites da Ca
pitania.

Exp.: eCI'etaria dos Estrangeiros.

801. Extracto dos mappas da fronteira de Matto Grosso
com as possessões hespanholas, levantado pelos engenheiros de de
marcações de 1781 a 1790, para servir de guia ao encarregado de
negocias Duarte da Ponte Ribeil'o incumbido de fazer um tratado de
limites com a republica da Bolivia.

Cópia desenhada no Archivo Militar em 1836.
Exp.: SeCl'etada dos Estrangeiros.

802. Reconheci:rnento de parte da fronteira da Villa
Maria (Assignados) Pedro Dias Pae~ Leme, major do corpo de Enge
nheiros e Joaquim da Gama LobO d'Eca, major do estado-maior.

Escala em braças: 1.200=om,022
Manuscripto original.

EXIJ.: Pimenta Bueno.

803. Mappa of'ferecido a Soberana presença da Rainha Nossa
Senhora por intermedio do rum. e Exm. Sr. Martinho de Mello e
Castro ministro e secretario de estado dos negocias ultramarinos,
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governador e c3.pitão general de Matto Grosso e Cuyabá por Luiz de
Albuquerque de MelIo Pereira e Caceres. No qual se configuram com
mais algum detalhe accrescental1do varias notas de bastante consi
deração os differentes te1'ritorios accidentaes da dita capitania que
confinam com os dominios hespanhóes de Mojos e Chiquitas sobre que
principalmente tem de lançar-se a linha divisaria que deve separar os
dous reaes dominios segundo pouco mais ou menos a idéa geral da
mesma linha ou sua respectiva tentativa que com data de 20 de
agosto de 1780 já foi presente a Mesma Augusta Senhora pelo referido
procurador e capitão-general.

Copiado no Aremvo Militar por E. A. Lassance, Cap. do Corpo
de Engenheiros e F. A. Costa Ferreira, Tenente de estado-maior de
la classe do Exercito. Em agosto de 1850.

Manuscripto .
Sem escala declarada.

Exp.: Directoria das obras militares.

804. Mappa sobre o reconhecimento praticado na fronteira. do
Casalvasco e Jaurú, no anno de 1827 pelo Illm. e Exm. Sr. Antonio
Joaquim da Costa Gavião, governador das armas da provincia de
Matto Grosso. Organizado por ordem do mesmo Exm. Sr., e militar
mente desenhado pelo sargento-mór do Imperial Corpo de Engenheiros
Luiz D'alincourt, que foi testemunha occalar do mencionado Reco
nhecimento, o qual abrange o vasto terreno, que medeia entre os rios
Paragaú e Paraguay, e que tem ao meio dia a provincia de Chiquitos
Cuiabá anno de 1828.

Copiado pelo capitão do corpo da la classe do estado-maior Antonio
Pedro Lecor. Archivo Militar em julho de 1855.

Escala em leguas I=Om.027.
Manuscripto.

Exp.: Directoria nas obras militares.

805. Mappa da fronteira do Sul da provincia de Matto Grosso
organizado pelo chefe de divisão Augusto Leverger presidente da
mesma provincia em 1856. Archivo Militar. 23 de fevereiro de 1869.
Copiado pelo Capitão D. de Araujo e Silva.

Manuscripto.

Escala ~

Exp.: Directorill. das obrll.s militarei.
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806. Mappa geographico em que se representa a repartição
dos ramos de dizimos da fronteira do Rio Pardo o estado actual dos
campos avançadOs e os campos austraes da provincia dos Sete Povos
de Missões. Anno 1806. Dec. no Arch. Mil. por J. Saturuino do C. P.
L" Tenente de Engenheiros, terminado em 10 de julho de 1841.

Escala em legoas de 18 ao grão: l=mO,008.
1I1anuscripto

Exp: Directoria das obras militares.

807. Oarta plana da fronteira do Ohuy Levantada de 15 de ou
tubro a 31 de dezembro de 1852 para. servir afixação da linha divisaria
entre o lrr:perio do Brazil e o estado Oriental do Uruguay nesta parte
da Fronteira commun aos dois Estados. Pela commissão de demarcação
de limites composta de cl1eCe de commis ão o Iarechal de Exercito
reformado Francisco José de Souza Soares de André, offlciaes o Tenente
Coronel do corpo de engenheiros Jo é da Victoria Soare de Andrea,
os primeiros tenentes da armada Antonio Joaquim Curvello de Avila,
e José da Costa Azevedo, pl'imeil'os tenentes de Engenheiros Candido
Januario PaiSOS, José Carlos de C~1rvalho, Antonio Dias da Costa,
Dr. 19nacioda Cunha GaIvão, Dr. El'nesto Viriato de Medeiros. Escala
de 1/40.000. Lith. do Archivo Militar. Rio de Janeiro de 1853.

Exp.: Barão IIornem de Malta.

808. Oart.a dos trabalhos feitos pela Commissão Imperial da de
marcação de limites desde a fóz do Chuy no oceano até a villa do Ja
guarão.

Levantada desde setembro de 1852 até março de 1854.
Assignado Soares de Andrêa.

Exp.: Secretal"Ía dos Estrangeiros.

809. Planta de uma parte da fronteira do Jaguarão a Bagá,
para servir á Demarcação da Linha divisaria.

Levantada pela Commissão de Demarcação de Limites por parte do
lmperio elo Brazil. 1855.

Assignado Barão de Caçapava.
E' um mappa original que deve consultar-se.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.
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810. Carta Plana desde o passLl do Centurião até à Coxilha de
Sant'Anna~ para servir a demarcação de limites entre o Imperio do
Brazil e o Estado Oriental do Uruguay.

Levantada de 23 de novembro do anno passado até 11 de março de
anno de 1855. ( Assignado ) OMarechal de Exercito Chefe da Commissão
de Limites-Barão de Caçapava.

São quatro folhas originaes, que devem ser consultadas nas
questões relativas a esse territorio.

Exp.: ecretaria dos Estrangeiros.

811. Carta geral da Fronteira do Imperio do Brazil com o Es
tado Oriental do Uruguay levantada pela commissão de Limites sob a
direcção do Marechal de Exercito Barão de Caçapava e do seu suc
Cessar o Brigadeiro P. A. Bellegarde. Lat. S. Long. O do Meridiano
de Greenwich. Escala de 1:360.000 - 1852 à 1860.

Manuscripto-autenticado pelo commissario Bellega~·de.

Ha outro exemplar lithgr. exposto pelo Barão Homem de ])1ello.
Exp.: Bibliotheca lmperial.

812. Mappa demonstrativo dos marcos principaes e interme
dias segundo a ordem porque se acham collocados sobre a linha de li
mites entre o Imperio do Bl'azil e o Estado Oriental do Uruguay, deter
minadn. pela commissão respectiva em virtude do tratado de limites de
1851. Rio de Janeiro 14 de abril de 1863. Conrado Jacob de Niemeyer.
Capitão de Engenheiros. Lith. do Archivo Militar.

Exp.: Barão Homem de Melto.

813. Detalhes da linha da Fronteira da província do Rio
Grande do Sul com a Republica oriental do Urugouay e a Confederação
Argentina. 1871. Rio de Janeiro 1871. Por Francisco Pereira Reis.
Escala de 1:742.044.

Copia manuscripta.
Exp.: Blbliotheca de S. A. o Sr. Conde d'Eu.

814. Mappa do territorio das Missões nos limites disputados
entre o Itnperio do Brazil, e a Republica Arg-entina por Francisco An
tonio Pimenta Bueno. 1886.

Manuscripto original.
Exp.: Pimenta Bueno.

815.- Discursos historicos e politicas acerca das declara
ções feitas pelo Ministro de Sua Magestade Britanicâ na Corte do Rio
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de Janeiro com o objecto dos limites da Surinhame ou da Guyenna
Inglez.'l. com o Braztl. Por Mauoel José Maria da Costa a Sá.

O"i[Jinal, 4° vols. in-fol., senelo 3 de Documentos.
Exp.: Bibliot:hec:o Nacional.

816-CoIUpendio historico do occorrido na demarcação
dos limites do Brazil do lado de Guyenna Franceza. Por Manoel José
Maria da Costa e Sà.

O"iginal, in-fol.
Exp, : Bibliotheca Nacional.

817.-Mani:f"~sto de la ju ticia con que las Provincias,
unidas de Su!l-America, se han declal'ado independentes de la Espana
y de tocla otra, dominucion. Por Don Pedro Me1rano.

Copia, ill-fol.
Exp.; Bibliothecn Nacionnl.

818.-0bras do Dr. Alex. Rudrigues Ferreira.

Vols. 1,°2,° 3,° 4,0 e 5°.
Exp.: Bibliothecn Nacional.

819. ResuIno da Historia. da America até aos nossos dias, pelo
conselheiro Veiga Cabral.

Exp.; BrnziJio :\Iachnl1o.

820. Ool1ect.ion Picard. Bibliothéque coloniale. Les
Français en Guyane par Jules Gros, Membre de la Societé de Geographie
de Paris officier d'Academie. lllustrations par 1. Hercouet at BaS5an.
Pa"is, Libmires Picard-Bernheim et Cie. Alcide Picard at Haan,
eeliteurs, in-8°,

Exp,: D,'. João A. A, de Cal·,'alho.

821. Extracto de um manuscripto tirado da Bibliotbeca
Public ele Buenos- Ayres que trata ele varios pontos limitropbes entre
as antigas possessões portuguezas e hesponholas.

E:<1l.: Bt'nzilio Machndo.

822. Recherches historiques, critiques et bibliographiques
Sllr Americ Vespuce et ses voyages par le scilicet M. Le Vicomte de
Santarém. Membro de plusieur;; Academies etc. etc. Sem data.

Exp.: SecL'etnria dos Estt'angeil'os.

823. Descripcion historico - geografica de los Reynos
deI Perú, Chile y Provincias ele la Plata, que escribio de orden deI
Sl'lperior Goberno de Lima el Dr. D. Uosme Rueuo, Cosmografo mayor
ele to.do el Virreynato antes de su division. lH-fol de 466 pp.

Exp,: Bibliothecn Imperial.
Geogr. physicn. H
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824. La Oosa (Juan de), Carta da America. 1500.

Celebre carta em que o Brazil foi representado pela primeira
vez.

Fac-simile da carta original.
CoU. Jomard.

Exp. : Bibliotheca Naci onal.

825. Oosdo~raphi~ introductio. Insuper quatuor
Americi] Vespucii uavigationes ... Deodatum (Saint-Die), 1507, iu-4. o

E' provavelmente a 2'" edição da obra em que pela primeira
vez se publicaram juntas as quatros viagens de Vespucio. A la
ed. é do mesmo aono.

A «Cosmographire introc1uctio » é o celebre tratado de Hylaco
milus ou Ma,rtim Waltzmuller,- o primeiro que propoz para o
Novo Mundo o nome de America.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

826. Enciso (Martim Fernandez de) Suma de Geographia ...
Sevilla Jacobo K"oberger, 1519, in-fol. peq.

Rarissimo .
E' o primeiro tratado de Geographia, impresso em Hcspanha.

que trata da America.
Exp.: Bibliotheca Kacional.

827. Oviedo & Valdes. Coronic:l. de las Judias. La hísto-
ria general de las Jndias ... y cou 1ft conquista deI Peru.

Salamanca Juan de Junta, 1547, in-fol.
A conquista do Perú é escripta por Francisco de Xerez.
Raríssimo.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

828. Munster (Sebastião) Cosmographire uuiversalis. Lib. VI.

Basitece, apvd Henricvm Petri, 1522, in-fol como está no texto.
Exp.: Bibliotheca Nacional.

829. Novus Orbis regionum ac insularum incognitarum
una cam tabula cosmographica... Basitece, lo. H el'vagium, 1555, in-fol.

A Bibliotheca Nacional possue a edição princeps, rarissima, de
Basilea, 1532.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

830. Gandavo (Pero de Magalhães ele) - Historia da provin
cia de Santa Cruz a que vulgaTmente chamamos Brazil ... Lisboa, Aflt.
Gonçalves, 1576, in-4. o

Rarissima. Só são conhecidos dois exemplares.
Exp.: Bibliotheca Nacional.
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831. GaJD.bóa (Pedro Sarmiento de) - Viage aI estrecho de
Magallanes en los anos de 1579 y 1580. '. Madrid, imprenta reaZ de Za
Gazeta, 1768, in-4. c, com est.

Exp.: BiblioLheca Nacional.

832. Abbeville (Claude d') - HistoÍl'e de la Mission des
Peres Capucins en 1'Ile de Maragnan et terres circonvoisines... Paris,
.François Huby, 1614, in-fol., e t., frontsp. gr.

Exp.: Bibli~LhecaNacional.

833. Purchas (Samuel) - His pilgrirnes. ln five bookes ..•
LOl'ldon, Printed by William Stansby por Benrie Fetherstone, 1625,

5 vaIs. in-fol.

O 4° vaI. trata da America. Obra rara quando completa.
Exp.: BiblioLheca Nacional.

834. SiJD.on (Fray Pedro) - Primera parte de las noticias his
toriales de las conqui tas de tierra firme en las lndias Occidentales.
Cuenca, Domingo de la Iglesia, 1627.

Obra extremamente importante, composta de tres partes, das
quaes apenas se publicou a primeira.

Exp.: Bibliolheca Nacional.

835. Lae't (loannes de) - Novus orbis seu descriptionis lndia
occidentalis libri XVIIl. Lvgduni Batavonlm, apud m,;;evirios, 1633,

in-4.0
Exp.: Bibliotheca Nacional.

836. Acuiia (Padre Christoval de) - Nuevo eleEcubrimiento deI
gran rio ele las Amazonas ... Mad"id, Imprel'lta deZ ReYl1o, 1641, in-·!'o

Rarissimo.
Exp.: BiblioLheca Nacional.

83i. Manuscrip'to : CoUeeção Varnhagem. Contendo:

A - Carta de Duarte de Lemos a EI-Rey, datada de Porto
Seguro aos f.4 de Julho de 1550.

B - A 31 de Agosto de 1591. Consulta de Francisco Barreto
de Lima Pereira aS. A. em que declara como D. Duarte da
Costa, filho de D. Alvaro da Costa pede aS. M. que o filho no
foro que lhe cabe por seu Pay, e Avô que sem embargo de ser
bastardo lhe faça mercê de moradia inteira por respeito dos ser
viços que fez em doze annos na guerra, alegando para isso
varias exemplos.
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c - Carta do governador da cidade do Salvador no Brasil.
datada de X VIII de julho de 1551 anos, em que dá.·conta a EI
Rey D. João o 3°, elos Corsarios, e os officios que deve haver
naquella cidade.

D - Carta do bispo do Salvador a EI-Rey dizenuo-Ihe enco
mendar o Dayado d'aquella sé a hum padre virtuoso e letrado
que lhe não confirmàra por ser frade e que ele' dissera tinha
mandado buscar confirmação que s não quizer que assim sej~

lhe mande o que for serviuo e outras cousas etc. Datada da Ci
dade do Salvador, 12 de julho'ue 1552.

E - Carta de D. Duarte ela Costa a El-Rey, datada de 3 de
abril de 1555, expondo-lhe o mal que tinha servido Antonio
Cardoso o oftlcio de Provedor mal' da Bil.l1ia. e dos procedimentos
que con tra elle ti vera, e que pedia aS. M. mandasse veJ.' os
Autos da devassa para vir no conhecimento do bê que fizera.
F- Carla do Tllezoureiro da cidade do Salvador o Padre

Manoel Leitão a EI-Rey em que lhe pede a uigniiade de Deão, e
lhe dá conta de se acharem alguas pessoas ligadas com Excu
munhão mayor por darem armas defesas aos gentio, tendo espe
rança da. absolvição paI' qualquer sacerdote impetrando S. Alteza
essa licença de sua santidade.

Pede-lhe ornamentos para a IgI'eja, e que mande slcerdotes
para o Ministerio da dita, e proveito das /lImas etc. em a Villa
do Salvador a 3 de Agosto de 1550.

G - Carta de D. Duarte da Costa a EI-Rey, dando-lhe conta
como na cidade da Bahia de que bem governador havia de cos
tume antigo por em sospeiçõens aos governadores, e Ministros da
dita cidade quaudo se procedia em cousas de Real serviço o que
se devia reformaI' : e que mandasse o mesmo senhor provisões
geraes para se venderem a degradados etc. Cidade do Salvador
aos 3 dias de n.brll de 1555.

H - Carta de D. Duarte da Costa a El-Rey, da cidade do
Salvador em 20 de Mayo de 15-5, em que 1I1e dá slti 'fação a
muitos particulares arguidos pvlo bi 'po contra D. Alvaro, filho
do mesmo D. Duarte.

1 - Carta de Francisco Parlo Carreiro a EI-Rey, em data dfl
20 ele abril de 1555, em que lhe dà a conta das pre as que tem
feito os fran0ezes, e como elles vão ao Brasil, e tomão o melhor,
e fazem o que querem e a razilo de não ir' contra altas a tem o
governador Duarte dl1. Costa porqne lhe pedi,t navios para os
investir, e não deferia a nada e demais que elies andiío
fazendo.

J - Carta de D. Duarte da Costa. l1. El-Rey, datada de 8 de
abril de l-55, queixando-se do Bispo e de como todn. a gente
da tel'l'n. estava escanc1illisa'la d'elie; e do que fazia.

K - Carta de Jeronimo de Albuquerque a El-Rey de Portugal,
em que lhe felHa sobre a g-uerra, e uma capitania que Luiz de
Seixas, servia na Ilha de Tamaraquit dizendo a deixara de2am
parada levaniandosse com di vidas e levando comsigo uns home
siados etc. etc. Datac1l1. de 28 de agosto de 1555.
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L - Carta da Princeza de Castella para EI-Rey em que lhe
IDandava pedir que emmelJdasse a gente do Brazil por lhe fa
zerem muito dano aos seus vasallos que mandava o Rio da

']?rata etc. Datada de 24 de novembro de 1555.'
M - Carta de Mem de Sa governador do Brazil em que lhe

dá conta do que passou e passa la e lhe pede em pagoa de seus
serviços o mande vir para o reino. Datada de 31 de março de
1560.

N - Copia de uma carla de D. Diogo de Menezes a EI-Rey.
datada de 12 de Julho de 1608, queixando-se do bispo deste stado,
o qual publicamente o injuriara.

O - Cart:1 de D. Diogo de Menezes apresentando a EI-Rey
hwn patrão que servio na Bahia e que foi o descobridor dos Ab,-o
lhos chamado Manoel Gonçalves; e pedindo que EI-Rey lhe
fizesse me,·cê. Datada de 19 de abril de 1609-Baya.

P - Carta de D. Diogo de Menezes a El-Rey, datada de lo
de março de 1612, da Bahia, na qual clã. parecer a respeito da
conquista elo lIfaranlulo como tambem sobre a forma porque se
devia fazer o repartimento da' terras em novas capitanias
etc., etc.

R - Copia de uma carta de Antonio do Albuquerque a EI-Rey
em que « lhe faz aviso como sessenta naos Olandezas que vierão
de Pernambuco botarão dous mil homens no pao amarello os
quaes entrarão e saquearão e estão senhores da viUa de Olinda»
etc., etc. Datada de 18 ue fevereiro de 1620.

S - Copia da carta e-crita a «El-Rey a respeito do ucesso
que ouvera na III1a de Fel'llando de Noronha, contra os Olan
dezes que farão presos, e da Armada dos mesmos que hia a Per
nambuco.» Datada ele 23 ele abril de 1630_

T - Copias elas «cflrtas de Antonio de Albuquerque capitão da
Paraíba, em que da conta a El-Rey em como os Olandezes vierão
com ,ecenta Náos sobre Pernambuco, e saquearão, e estão se
nhores da Villa de Olinda, a que acudira Matias de Albuquerque~

Datada de 13 de fevereiro ele 1630. Juu to se achão outras copias
de cm-tas de Fernando Gomes e outros a respeito do mesmo as
sumpto.

U - «Relaçam que deu Silvestre Manço vesinho de Cascaes
Piloto do pattaxo nossa Senhora do Rosario do subcesso que teve
na jornada que fez de ida E vinda a tamaraqua E do mais que
Alcansou o tempo que se deteve nos portos do Brasil». Datada de
14 de agosto de 1630.

Exp.: Bibliothecll. Imperial.

838. Barl;:eus (Caspar).- Reru1l1 per octenniumin Brasilia..•
gestarum .... Amsteloda,ni, Joan. Blaeu, 1647,in-fol. com est.

Ex.emplar da 1n edição colorido à mão, e por isso muito raro.
Custou 800 000.

Exp: Bibliothecll. Nacional.
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839. Institviçam. da companhia geral para o Estado do
-Brazil Lisboa, Antonio Alvares, 1649, foI.

Exp.: Bibliothecn Nacional.

840. Vida do padre Joam de Almeida da companhia de Jesus,
na Provincia do Brazil composta pello padre Simãm de Vasconcellos da
mesma companhia, Provincial na di ta provincia do Brazi.!. Dedicada ao
Senhor Salvador Correa de Sá & Benavides dos Conselhos de Guerra,
e ltramarino de Sua :Mage tade. Em Lisboa. Na omcina Craesbee
ckiana. Anno 1658.

Exp_: Dr. João A. A. de Carvalho.

841. Oom.m.unicações com a Bolívia pelo Rio Paraguay.
Estrada e Porto Vargas. Manuscripto, seguülo de um Estudo sobre a
importação geral do Brazil e consumo de caela habitante compreben
elidos neste ca.lculo, escravos e indígenas.

Sem declarução de autor.
Manusc?·ipto.

Exp.: BiLliothecn Imperial.

842. Mem.oria s~bre os melhoramentos elos Dominios de
Sua Magestade no Brazil, por Martinho de Mello Castro. Manuscipto.

Exp.: Biblio~hecaImperial.

843. Montanus (Arnoldus) - De Nieuwe en Onbekende
Weereld of beschryving van America en't Zuicl-Lanel .•..

Amstel'dam Jacob Meurs 1671, in-fol., frontsp. gr., est.
Edição original, rara. .
Em 1673 apparecen vertida para o allemão pelo Dr. Dapper.

Exp.: Biblio~heca Kacional.

844. Autos acordados entre las dos coronas de Espana y Por
tugal sobre limites en la America afio de 1681.

Mannscripto em POl'tuguez e hespanbol.
Exp.: Bibliotheca Imperial.

845. Nvovi avisi d lIe Iudie de Portogallo, venuti nuova
mente dalli R. padri della compagnie di Giesv, & tradotti dalla língua
Spagnola neHa italiana. Co'1 priuilegio deI sommo Ponto Pio IlH. &
dell'illustris. Senato Veneto per anni XX. in-8' pago

A' pagina 161 se encontra:
Copia de uma (carta) deI P. Antonio Blasquez deI BraziI della

cita deI Salvatore, per il P. Generale della compagnia de
Giesu alli 23 di Setembre MDLXI.

Exp.: Dr. João A. A. de Carvalho.
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846. Piedrahita (D. Lucas Fernandez).- Historia general
de las conquistas deI Nuevo Reyno de Granada.

Amberes Juan Baptista Verdussen (1688 ~), in-fol., frontsp. gr.
Obra importante.

Exp.: Bibliothecn l'Incionnl.

847. Manuscripto-Collecção de Varnhagem, contendo:

A - Noticia primeil'a pratica que dá o (ao) padre Manoel
Diogo Soares o alferes José Peixoto da Silva Braga do que passou
na primeit'a bandeira que entl'OU ao de3cobrimento das minas
do Guaytes até sahir na cidade de Belém do Grão Pará.

E ta expedição sahill de S. Paulo no dia 3 dejulho tle 1722 em
companhia do ca,pitão Bartholomeu Bueno da, Silva o Anl.f.lguera
de alcunha, que em, o Cibo da tropa. Traz no fim a declaraçio :

« E tes são, Real Senhor, os trabJ.l1lO··, a mi~eri::ls e as gran
des conveniencias que tirei das novas minas dos Guayazes, &
Minas Geraes. Pa sage das Congonhas, 25 de agosto de 1734. José
Peixoto da Silva ".

B - Noticia segunda pr,üicl1 do que succedeu ao capitão João
Antonio Cabral Camello na volla d t viagem das minas do
Cuyabá em 1730 para . Pl1ulo. Tem liO fi n: « Villa de S. João
16 de abril de 1734. João Antonio Cabrl11 Camello )).

C - r olicia tel'ceira pratica dada pelo capitão Domingos Lou
renco de Amujo ao revll. padre Diogo Soare" sobre o infeliz
successo que tivern.m no Rio Piwaguay as tropas que vinham
para S. Paulo no anno cl 1730.

D - Noticia quarta pratica. Vinda da cidade do Paraguay a
nossa colonil1 do Sacl'amento com avi'o da venda que fizeram os
Payaguás dos captivos portuguezes n'aquella me ma cidade
e e-cripta por D. Carlos de los Reyes Valma seda, em hespanhol.

E - Noticia quinta pratica dada pelo Capitão Antonio Pires de
Campos ao capitão Domingos Lourenço tle Araujo e communicada
por este ao revd. padre Diogo Soares sob os reinos e nações de
barbaro que ha na derrota e viagem do Cuyabá e seu reconcavo.
Impresso com variantes na Revista do Instituto Historico XXV
pag.437.

F - Noticia sexta pratica e relação verdadeira da derrota e
viagem que fez d;. cidade de S. Paulo para minas do Cuyabá o
excellentissimo Senhor Rodrigo Cezar tle Menezes, Governador
e Capitão-General de S. Paulo.

A expedição partiu de S. Paulo no dia 7 de julho de 1726.
Encerra com a seguinte declaração ; « E creve-a na Villa Real
do Bom Jesus de Cuyabá a primeiro de fevereiro de 1727. Ger
vasio Leite Rebello, secretario de S. Ex."

G - Noticia setima pratica e roteiro verdadeiro das minas do
Cuyabá, e de todas as suas marchas, cachoeiras itaipavas, vara
douros e descarregadouros das canoas que navegam para as dita-s
minas.
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o "oteiro marca 159 dias até ao Rio Coxipó e mais 40 dias dahi
até ao arraial de carlU1dci-tubu, no Rio Cnyaba. Traz no fim a
seguinte declaração:

« D'este já mandei um borrão com o melhor e mais vistoso de
toda a campanha ao Revd. Padre Jeronymo Barbosa, meo
cunhado. Manoel de Barros ».

H - Noticia oitava pratica exposta na copia de uma carta
escripta do Cuya.bá aos novos pretendentes d'aquellas minas.
Traz no fim a seguinte declaração:

« Em 1746 tive por pessoas intelJigentes outras duas obser
vações feitas na mesma Villa (Cuyabá) uma de quinze gráos
cincoenta e cinco minutos outra de deseseis gruas e doze
segundos.

- Noticias praticas das minas geraes elo ouro e diamantes:
A - Notici", peimeira pra1ica que dá ao Revd. Padre Diogo

Soares o Capitão-mór Luiz Borges Pinto, sobre os seus desco
beimentos da celebre casca, emprehendidos nos annos de 1726,
27 e 28 sendo Governador e Capitão-General D. Lourenço de
Almeida.

B - Noticia segund'), pratica dada 1)elo alferes Moreira ao
padre I\'Ianoel Diogo Soares das suas bandeiras no descobrimento
do celebrado morro da Esperançt1, emprehendido nos annos de
1731 e 1732, sendo general D. Lourenço ele Almeida.

C - Noticia terceira pratica que dá ao Revel. Padre Diogo
Soares o mestre de Campo José Rebello Perdigão sobre os pl'i
meiros descobrimentos das minas geraes do ouro.

E' copia integTal de um officio dirigido pelo sobredito José
Rebello Perdigão, secretario que foi do primeiro Governador da
Capitania de S. Pa ulo. Termina esle officio com as seguin tes
palavras:

« Esta informação a dou fi, V. Revm. por me achar morador
nestas minas e neste ribeirão do Carmo a perLo de 32 annos e
como V. Revm. não me enc::tl'regou a noticia das mais partes a
não dou o que farei sendo necessario. Deus Guarde á V. Revm.
Ribeirão abaixo 2 de Janeiro de 1733 ».

D - Noticia quarta pratica que dá ao Revd. Padre Diogo Soarl;)S
o Sargento...mór José Maltos sobre os descobrimentos do famoso
Rio das Mortes.

E - Noticia pratica do sitio da nova colonia do Sacramento e
mais operações dos inimigos desde o mez de setembro até 18
de dezembro de 1735.

- Noticias praticas do Novo caminho que se descobriu das
campanhas do Rio Grande e Nova Colonia do Sacramento para
a villa de Curytib:l. no anno de 1727, por ordem do Governador
de S. Paulo. Antonio ela Si!va Caldeira Pimentel:

A - Noticia primeira pratica dada ao Revel. Padre mestre
Diogo Soares pelo sargento-mór ele cavallaria Francisco de Souza
e Faria, primeiro descobridor do mesmo Caminho. Datada do
Porto do Rio Grande de S. Pedro 21 de fevereiro de 1738.
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B - Noticia segunda pratica dada ao Revel. Padre mestre Diogo
Soares sobre a abertura do novo caminho pelo piloto José Igna
cio, que foi e acompanhou em todo e1le ao mesmo sargento-mór
Francisco de Souza Faria.

C- Noticia terceira pratica dada pelo coronel Christo~o

Pereira de Abreu sobre o mesmo caminho ao Revd. Padre mestr9
Diogo Soares.

- Noticias praticas da costa e povoações do mar do sul:
A - Noticia primeim pratica e re posta que deu sargento

mór da praça de antos Manoel Gonçalves de Aguiar ás per·
guntas que lhe f13z o Governador do Rio de Janeiro Antonio de
Brito e Ienezes sobre a costa e povoações do mar do Sul. Da
tado de Santos 26 de agosto de 1721.

B - Noticia segunda pratica que dá ao Padre me tre Diogo
Soares o capitão Christovão Pereira sobre as campanhas da
Nova colonia e Rio Grande ou Porto de S. Pedro.

Exp.: BiblioLhecn Imperial.

848. Manuscripto de 386 folhas contendo:

a) Dis ertaçõas da Hi toria Ecclesiastica do Brasil, que recitou
na Academia Bl'azilica dos Esquecidos o reverendo padre Gonçalo
Soares da Fonseca. No anno de 1724.•...

b) Exercicios de Marte. Nova Escola de Be1lona, Guerra Brasi
lica la, 2a , 3", e .la parte. Por Io-nacio Barbosa Machado, acade
mico laborio o, lente da hi ·toria militar na academiil. Brasilica
dos Esquecido .

c) Di 'el'tações academicas Hi toricas nas quaes se trata de
Hi toria atul'al das cousas do Brazil. Recitado na academia
Brasilica, dos Esquecidos da cidade dn, Bahia. Pelo d zembarga
dor Chanceller Caetano de Brito e Figueiredo, anno de 1724 .. "

d) Dissertações altercadas e resolutas para melhor averiguação
da verdade nn, Historia elo Brazil. ...

Exp.: Bibliothecn Impel'Íal.

849. Oollecção de artigos impressos contendo:

I - Noticia verdadeyra do terrivel contagio, que desde ou
tubro ele 17413, até o mez de mayo de 1749, tem redusido a
notavel consternação todos os sertões, terras e cidade de Ballem,
e Gram Parâ, extrahidas das mais fidedigna memorias. Li~boa:

na omcina de Pedro Ferreira, Impressor do Augustissima Rainha
N. S. Anno de M. DCC. XLIX, 8 pago

II - Relaçam e breve noticia de um bicho Faroz que apareceo
á gente que íoi para o Matto Grosso, 9 pag.

lU - RelaÇ<'í.o da chegada que teve a gente de Mato Groço,
e agora Se acha em companhia do Senhor D. Antonio Rolim desde.
o porto de Araritaguaba, até a esta VilIa Real do Senhor
Bom Jesus da Cuyabà. Lisboa: Na officina Silva. Anno de
1754,8 pago
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IV - Relaçam e noticia da Gente, que nesta segunda monção
chegou ao sitio do Grão Pará, e ás terras de Mato Grosso,
caminhos qU9 fizerão por aquellas terras, com outras muitas
curIosas, e agradaveis de Rios, Fontes, fructos que n'aquelle Paiz
acharão. Copia tudo de !lama c:1rta, que a esta cidade mandou
Isidoro de Couto escripta por Caetano Paes da Silva Lisboa. Na
officina de Bernardo Antonio de Oliveira. Anno de M. DCC.
LIV, 6 pago

V - Relação da viagem, e entrada. que fez o Excellentis3imo,
e Revcrendissimo Senhor D. Fl'. J'YIiguel de Bulhoens e Sousa,
Sagrado bispo de Malaca, e terceiro bispo do Grão Pi1rá p:\ra
esta ua Diocese: escrita por um dos seus Familiare . Lisboa.
Na officina de 1\1anoel Soares. Anno de 1749, 8 pag.

VI - Relaçam Diaria do sitio, e tomada da forte praça do
Recife, recuperação das capiLanias d ltamaracú., Paraib , Rio
Grande, Ciará, etc. Ilha de Fernão de Noronha, por Francisco
Barreto Mestre de Campo General do Estado do Bl'u'zil, etc.
Governador de Pernambuc . Lisboa. Com licença. Na Officina
Craesbeeckiana. 1654, 31 pp.

VII - Os Odzes conquistados, ou noticia da converilam dos
indomitos Orizes Procazes, povos barbaros, etc. gU9rreyros do
Certão do Brazil, novamen te rednsidos á S:1nta Fé Catholica, etc.
á obediencia do coroa Portl1gueza. Com a qual se des reve
tambem a asperesa do sitio da sua h:lbitação,.a cegeyra d·\ sua
idolatria, e barbaridade dos seus ritos. DeJicado ao Serenis3imo
Principe do Brazil 03S0 Senhor. Lisboa. Na officina de Antonio
Pedrozo Golram. Anno de M. DCCX.VI. 14 pp.

VIU - Relaçam d:1 Vitoria. que os' portuO'uezes alcançarão no
Rio de Janeyro contra os Francezes, em 19 de Setembro de 1710.
Public.l.do em 21 de Fevereyro. Lisboa, na Omcina de Antonio
Pedrozo Golram. Com as licenças necessarias, e Privilegio Real.
Anuo de 1711,12 pp.

Lê-s em maunscrIpto a seguinte nota, lançada nesta - Re
laçam: «pelo conele de Ericeira D. F. X. de 111. »

Ep. : Bibliotheca Impel"ial.

850. Rocha Pitta (S3blStião da) Historia da America
Portugueza...

Lisboa, Joseph Antonio da Sylva, 1730, in-fol.
E' aI" euIção: rara.

Exp.: Bibliotbeca Nacional.

851. La Condalnine Relatiou abrégée el'un voyage fait
dan$ l'in terIeur de l'Amerique Méridionale...

Pa}'is Veuve Pissot, 1745, in-8° com uma carta do Rio Amazonas.
Traz este voI. uma carta autogra.pha do autor.

Exp. : Bibliotheca Nacional.
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852 Ullqa (D. Antonio de) Relation historica deI viage a
la America meridional para medir algunos grados de meridiano ter
restre ... por Don Jorge Juan y...

Madrid, Antonio Marin, 1748,5 vols. in-4o frontsp. gr., est.
Obra importante, contendo numerosas noticias relativas á nave·

gação, historia civil e natural do Peru.
Exp. : Bibliotheca Nacional.

853-0arta geographica de que se serviu o Mini tro plenipoten
ciario de Sua Magestade FidelissimaJ para ajustar o tratado de limites
na America Meridional.

Nota extr<lbida da documento authentico: Esta carta geogra
phica tJ cnpia fiel y exacta de la Pl'imera. sobre que se formó
y ajustóel tratado de Limites serraIado en 13 de Enero de 1750.
Y por que en la dicba c·wta que e haIla una linea encarnada,
que senala y pa a por los lugares por donde se vá hacer la de
marcacion: se declara que 111 dicba linea solo sirve en quanto
eUa se conforma coo el tl'atado referido y para que eo todo
tiempo conste, nos los Ministros Plenipotenciarios de sus Majes
tades Calolica e Feclili ima lo firmamos, y seIlamos coo el se110
de nuestl'as Arma . Eo Madrid a 12 de Julio de 1751.

Joseph de Carvajal y Lanca tre. Visconde Thomaz da Silva
TeIlas.

Mappa de los confines de Bl'azil en las tierras de la C0rOn[\ de
Espana en Ia America :\Ieeitlional: lo que está de amarillo se
haIla occupado por los Portuguezes, lo que está de colar de rosa
tiene occupado los Espanóle' : lo que queda en bl:lllCO no e'tá
aI presente occupado 1749-J. M. C. Calheiros Gr. Lith 1. Na
cional.

Exp.: Bibliotheca do J;:xel'cito.

85·1. Tratado de limites das conquistas entra ... D. João V,
REli de Portugal, e D. Fernando VI, Rei de Hespanha, pelo qual abolida
a demarcação da Lioha Meridiana, ajusta,da no Tratado de Tordesillas
de 7 de junho de 1494, se determina individualmente a Raya dos Domi
nios de uma e outl'a coróa li:1 America MeridionaL.. Assignado em
Madrid a 13 de janeiro de 1750.

Lisboa, J. da Costa Coimbra, i750, in-4. o

Exp.: Bibliothe~a acioual.

855. La O ndalnine. - Journal du voyage fait, par ordre
du Roi, a l'Êquataur... Paris, imprime1'ie royale, 1751. - Supplé
ment au journal historiqu3 du voyage à l'Êquataur ... Ibi, Dt,rand,
1752, 2 vaIs. in-4.o, com ast. e mappas.

Original. .
Exp.: Bibliothec:l. Nacional.
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856. Ulloa (Don Antonio de). - Voyage historique de l'Amé·
tique meridionale .•. par Don George Juan ... Ouvrage ... qui contiem
une Histoire des Incas du Perou, et les Observa.tions Astronomiques ...
Amsterdmn et Leipzig, ArhstrJe et :Mel'htIS, 1752,2 vais. in-4.0, frontesp.
gr., est.

Traducção franceza, da edição Ol'iginal hespanhola de 1748,
feita por Mauvillon. (N. 852 deste cathalogo.)

A parte da Historia dos Incas é extracto da traducção de Gar
cilasso ele la Vega.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

857. Diario da Demarcasan (lue por ordem de Suas Magestades
Fidelissima, e Católica, fizeram as Segundas Partidas, unidas, em o :100

de 1759.
Copia, in-fol.

Exp.: Biblio~hecaNacional.

858. Diario e Planos do caminho que da cidade da Assumpção
do Paraguay, se dirige the o passo do Rio Igatemi. Offerecidos ao 111m. e
Exm. Se. D. Luiz Antollio de Souza Botelho Mourão, do Con3elho do
Sua Magestade Fidelissima, Alcayde-mór da cidade de Bragança, Go
vernador do Castell0 de Vianna e Governador e Capitão General da
Capitania de S. Paulo. Por José Custodio de Si e Faria, Brigadeiro dos
Exercitos de Sua Magestade que formou o dito Diario e Planos, sendo
1°Commissario da 3" Partida de DemarcaÇ<'io. Anno de 1754.

II-Ianuscripto original.
Com uma collecção de 16 ca.rtas indicando o caminho elo Pa

raguay até o rio Igatemy.
Exp.: Biblio~heca Imperial.

859. Mappa Geographico da Terceira Partida de divisões que
comprehende do Salto Grande do rio Paraná, até a bocca do rio Janrú,
aonde se collocou um dos marcos de marmore, em I) dia 14 ele janeiro
do anno de 1754. Villa BeIla, 5 de março de 1759. Sem declal"açcío de
escaZa.

Original

Traz ainda os seguintes dizeres: Otrerecido ao 111m. e EXUl.
Sr. D. Antonio Rollim de Moura, Senhor elas villas de Azambuja,
e Monte Argil j Commendador da Commenela da Chouparia;
do Conselho de Sua Magestade Fidelissima; Governador, e Capi
tão General da Capitania de Matto Grosso; por N. humilde
subdito de S. Ex. .

Exp.: Directoria das obras mili~ares.
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860. Jaboatã~ (FI'. Antonio de Sanla Maria).- Orbeserafico
novo bl'asilico ... Chronica dos Frades menores da Provincia do Brasil .•.
Lisboa, Antonio Vicente da Silv2, 1761,2 partes em 1 vaI. in-fol.

Exp.: Bibllolheca Kazional.

861. Viaj e aI Eslrecho de Magn,llanes por el Ca pitan Pedro
Sarmiento de Gambóa. En Io~ aüo, de 1579 y 1580 Y noticia de la ex
pedicion que despues hizo para probarle. En Madrid. Afio de 1768.

Exp.: Secr tarin dos Estrangeiros.

862. BustaD1.ante (D. Calixto Carlos, ioca, alias Concolo
corvo).- El Lazarillo de ciego camioantes desde Buenos-Ayres, hasta
Lima, con sus Itioerari03 ... En Gigon, en la Impren!a ele la Rovada,

1773, io-8. 0

Curioso volume, escripto por um índio un, raça dos locas, que
o vendera ao Perá.

Exp.: Bibliothecn Nacional.

863. La CondaD1.ine. - Rélation n,bregée d'uo vo)age fait
dans l'inlérieur ue l'Amérique Ióriclion le ... Nouv. ed. A Maestl'ichl,
chez Jean-Edme Dtlfour & Philippe Roux, 1778, io-8.0, com est. e
1 mappa do ln,ranbão.

Relação muito estimada. Edição mais rara que a de Paris.
Vid. o n,O 851 do:lsle catalogo.

E:<:p.: Bibliolheca Nacional.

864. llIanuscriptos contendo:
Dialogas d1s grandezas do Brazil ;
Diario da expedição e viagem das demarcações do anno de 1780

pelo tratado concluido em 1 de outubro ele 1777, com a recapitulaÇc"ío
dos factos que precederam a demarcaçtio;

Diario hi torico-physico da exp~diç3.o das demarcações que sn.hio da
cidade do p[trá para a Cap:tania do Rio Negro em 1780 ;

Diario da expedição para o R.io Branco.
Exp.: Bibliolhecn Imperial.

865. Diario da Expedição da Demarcação de Limites da Ame
rica Meridional, de que he primeiro Commiss9.rio, o Brigadeiro de
Infantaria, e Governador do COlltioeFlte do Rio Grande de S. Pedro,
Sebastião Xavier da Veiga Cabral da Camara, principiada na Villa de
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S. Pedro do dito Rio Grande, em 18 de Janeiro de 1784, pelo segundo
Commissario da Demarcação, o Coronel de Infantaria, com exercicio de
Engenheiro, Francisco João Roscio.

Copia official, 2 vaIs'. in-fol.
Exp.: Bibliotheca Nacional

866. Diario da Viagem Phisophica pela Capitania de S. José
do Rio Negro pelo Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, 1786.

Original com a assignatura autogr. do autor. ln-falo
Exp.: Bibliotheca Nacional.

867. Relacion deI último viage aI e trecho de Magallanes de
la fragata de S. M. Santa Maria de la Cabeza en los arras de 1785 y
1786...

Madrid vinda de Ibarl-ahijos y compaii.ia, 1788.
Apêndice que contiene el de los paquebotes Santa Casilda y

Santa Eulalia .
Ibi, id., 1788, 2 vaIs. in-4°, com mappas e o retrato de Maga

J.hães.
Exp.: Bibliotheca Nacional.

868. Processo e sentença dos u.utores e cumplices implicados
no projecto de sublevação intentado em Minas-Gemes para a indepen
dencia d'aqu311a provincia em 1789, em cujo numero entraram os tres
poetas, Claudio Manoel da Costa, Thomaz Antonio Gonzaga e Ignacio
Josê de AIvarenga Peixoto. M anuscripto.

Exp.: Bibliotheca imperial:

869. A narrativa of britiskemlnssy to China, in the years
1792, 1793, anel 1794; containing the various circunstances of the
embassy, with accounts of customs and manners of the chinese; anua
description of the country, towns, cilies & By AJ:NEAS ANDERSON then
in the service of his excelJency earl Macartney, K. B. Anbassac10r
from the King of Great Britain to the Emperor of China. Basil : Printed
and fold by J. J. Tourneisen. MDCCXCV.

A' pag. 20 começa a descripção da chegada e estada de Lord
Macartney no Rio de Janeiro, de Novembro a Dezembro de
1792.

Exp.: Dr. João A. A. de Carvalho.

870. Tratado pralixninar sobre los limites de los
Paizes pertencientes en Amarica Meridional a las caronas de Espana y
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PortugaL .• ratificado 11 II Octubre de 1777... Buenos-Ayres, Reo1L1m
prenta de Ninos Ea:positos, 1796, in-4. °

E' O tratado de Santo Ildefonso. Documento valioso para a
historia Sul-Americana. E' um dos mais antigos livros impressos
em Buenos-Ayres.

E,,:p.: Bibliothec:J. Nacional.

871. Depons (F.) - Voyage a la partie de la Terre-Ferme,
dans l'Amérique Méridionale, fait pendant les années 1801, 1802, 1803
et 1804 ... Paris, Colnet ... , 1806,3 vols. in-8°, cart. geogr.

Exp,: Bibliotheca Nacional.

872. Pitou (Louis-Ange) Voyage à Cayenne. Paris che; l'Auteu}',
1805, 2 vols. in-8°.

Exp.: Bibliotheca 'acional.

873. Fiel narração ua chegada de S. A. H.. o Principe Regente
Nosso Senhor à cidade de S. Sebastião do Rio de Janeil'o, Capital da
America Portugueza, no sempre memoravel dia 7 de 1arço de 1808 e
de como foi recebido pelos seus leaes vassalos moradores da mesma
cidade. Manuscripto.

Este trabalho acha·se impl'esso e é obra do Conego Luiz Gonçalves

des Santos.
Exp. : Biblio theca 1m perial.

874. Melnoria do Brazil pelo Padre Luiz Gonçalves dos San
tos. Manuscripto original, com encadernação do tempo, em velludo
carmezim, com as Armas Reaes, mostrando ter pertencido a bibliotbeca
do Rei. ln-foI. peq. de 191 folhas in-8.0

Exp.: BiblioLhec:J. Imperial.

875. Azara (Don Félix de) Voyages dans l'Amarique Ma
rimonale ... depuis 1781 jusqu'en 1801 '" publiés d'apres les manus
scrits de l'auteur ... par C. A. Walckenaerj enrichis de notes par
G. Cuvier ... Paris: Dentu, 1809, 4 vols. in 80 de texto, e 1 vol. in-fol
de atlas com o retr. do Autor.

Exp. : Bibliotheca Nacional.

876. A Industria no Brazil em principio do seculo X IX.
Contem: l° cartaautographo de Frei José Mariano da Conceiçi'ío Vello7.0
ao Conde de Linhares, em 22 de Dezembro de 1809, remetendo-lhe uma
amôstra de papel ainda não alvejado feita em primeira experiencia da
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nova ímbit'a. Esta junto a respectiva amostra na qual está escripta a
seguint~ epigraphe: Hcec tibi entnt At·tes: Romane mimento parcere
subjectis et debellat'e supel'bos.

2° Carta de José Maria Da.ntas Pereira, ao mesmo Conde de
Linhares sobre a construcção de barcas e b:üerias flutuantes no Brazil.

3° Carta do mesmo Dantas Pereira ao referido Ministro accusando
a remessa de linho ttlcwn.

4° Carta ele Manoel Luiz da Veiga ao mesmo Conde cummunicando
ter achado nas visinllanças da cidatle do Rio a verdadeira planta do chá
da. India ou Asia.

Exp,: Bibliothecn. Imperial.

877. Cartas de Americo Vespucio a Pe:lro Soderini Gon
faloneiro perp~tuo da Republica de Florença sobre duas viagens feitas
por ordem do Serenissimo Rei de Portugal.

Traduzidas do italiano,
Da - Collecção de Notici.\s para a historia e geograpbia cla3

nações ultram~rini1s Lisboa, 1812, io-4° vaI. 2°, no. I V.
E"p. : Bibliothecil. Nacional

878. Diversos clocumentos manuscriptos constando do se
guinte:

Indicação dos Deputados do S. Pilulo ao Congresso.
Parecer da Commis'ão de Constituição sol re a dita indicação.
lndicaçõ,o dos Deputados da Ballia.
Parecer da commissão de constituição a respeito da mesma

indicação
Indicação dos Deputados de Pernanmbuco.
Decreto do Congre so de 24 de Setembro do 1822 annullando

o de 3 de Junho do mesmo anno, publicado no Rio de .Janeiro.
Carta do Sr' D. Pedro ao Senhor D. João VI em 26 de Julho

de 1822.
Outra carta de 4 de Agosto do mesmo anDO.
Decreto de Iode Agosto de 1822 publicado no Rio de Janeiro.
Outra carta do Sr. D. Pedro a seu Augusto Pae em 6 de

Agosto de 1822.
Manifesto do Sr. D. Pedro aos Brazileiros.
Projecto apresentado ao Congresso pelo Deputado João

Francisco de Oliveira. para a separação do Brazil, menos as
provincias do Maranhão e do P,\rá.

Exp, : Bibliotheca Impel·ial.

879. Corografia Bl'azilica., ou Relnção Historico-Geografica
do Reino do Brazil Composta e Dedicada a Sua, Magestade FiJelissima
por um Presbitero Secular do Gram Priorado do Crato. Tom. L Rio de
Janeiro na Imprassão Regia MDCCCXVH. Com licança e privilegio real.
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10 foI. inn.-I-420. Tom. II. 2 foI. inn.-I-379.
Esta obra, o primeiro monumento da geographia patria, é

precedida de uma Introducção em que o autor refere erudita
mente a Ri toria do descobrimento da America. .o esta parte, de
pag. 12 até 3-1, foi pela primeir L vez publicada integralmente a
carta de Pero Vaz de Caminha a EI-Rei D. Manoel, escripta de
Porto-Seguro, referindo o maravilhoso acontecimento da desco
berta da nova terra. E o precioso documento, a respeito do qual
disse o grave escriptor Fdrdinand Deniz; O Bm:::il encontrou o
seu histo"iador 110 dia mesmo de seo descobrimento.

No 1° tomo são discriptas as provincias do Rio Gmnde do Sul,
Paraua, Uruguay, Santa Catharina, S. P,mlo, Matto-Grosso,
Goyaz, e Minas-Geraes; no 2° as provincias do Rio de Janeiro,
Espirita-Santo, Porto-Seguro, Baltia, Seregipe d'EI-Rei, Per
nambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piaully,
Maranhão, Pará, Solimões, e Guiunna.

O nome do Autor Padl'e Manoel Ayres d~ Oa:::al occorre por
extenso na Dedicatoria da obm á EI-Rei D. João VI Alli diz o
Autor: SaCl'i(iqtlei os melhol"es annos da minha 'Vida, emp,-ehen
dendo esta obra O1-iginal e tão supel'iol' ás minhas {OI'Ças e cabedaes,
que por 'Vezes, descol"çoado â 'Vi ta de um tropel de difficuldades,
determinei abrir meio da emprc:::a: Assim aconteceria, senão me
dominasse uma sympathia por essa cierzcia e,tcantadora; e conjun
ctamente me alentassem amigos intelligentes e patriotas receozos de
que o meos tmbalhos e fadigas descessem commigo á sepultura.

A Biblioteca Nacional expoz um exemplar de excellentes
margens, annotado por Mon enhor Pizarro.

Exp.: Bibliotheca Impel'i:tl.

880. Carreras. - Derrotero jeneral de las Republicas deI
Peru, Colombia, Buenos-Ayres, y Chile se ba formado circunstancia
damente por...•. Lima, imp,-enla l'epublicana administl"ada po,' J. M.
Coucha, 1825, in-4.0

Exp.: Bibllotheca Nacional.

881. Gandavo (Pera de Magalhães de) Tratado da terra do
Brazil, no qual se contém a informação das cousas que ha nestas
partes.. . •. (1576.) Vide : CoUecção Ultramarina, voI. IV, 1826,
n. IV, pAgo 181.

Este livro de Gandavo é, segundo todas as probabilidades,
antel'ior á Historia da Provincia de Santa Cruz.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

882. Defesa contra. injustas accusações e exposlçao doS
pequenos serviços feitos a administração geral dos diamantes, que
tantos trabalhos e sacrifici('.~ custarão ao sen auot'JL' : ofi'erecido tudo
áS. M. I. O Senhor D. P"úro I Imper:ador do Br,\zil por seu muito

Gegr. physica. i5
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humilde, e fiel sLlbdito o desembargador, ex-intendente geral interino
dos diamantes, Caetano Ferraz Pinto. Rio de Janeiro, na Imperial
Typographia de P. Plancher-Seiguot, Impressor livreiro de S. M. I.
1827,in-4.0 de 37 pp.

Exp.: Dr. João A. A. de Carvalho.

883. Plano para a extincção gradual da escravatura e sua
mallumissão no Brazil acompanhado de tabellas mostrando a dimi
nuição da escravatura no Brazil segundo as idéas deste Plano.
ManUSCI"ipto irzedicto por Manoel de Araujo Porto-Alegre.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

884. Coup-d'<eil philosophique et historique SUl' les aliaires
brésiliennes a,ant, pendant et apres la Régeuération. Par Joseph de
Saldanha da Gama. Rio de Janeiro, de l'imprimerie de Gue/fier et C.a

1831~ in-4.0 de 63 pp.
Exp.: D,'. João A. A. de Carvalho.

885. Debret. (J. B.) Yoyage pittoresque et historique au
Brésil. .... Pal"is, Firmin Didot Frlj,'es, 1834-39-3 vols. in-fol. gr.
com est. coloro

Exp.: Bibliotbeca NacionaL

886. HUInboldt (Alexandre de )-Examen critique de l'his
toire de la géographie du nouveau coutinent. Paris librail"ie de Gide :
A. Pihat~ de la F01"est, imprlmeur, 1836,5 vols. ln-80.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

887. Cabrer (D. José Maria )-Reconocimiento uel Rio Pe
peri-Guazu ...extractado de su Diario inedito. Primera edicion. Buenos
Ayres, lmprerzta del Estado, 1836, in-4.0

Exp.: B.bliotheca Nacional.

888. PohI (JohauD Emanuel )-Relse in Innern von Bra ili
en ..... WienA.. Strauss'ssel Witwe 1832-37,2 vols. ln 4° de texto, e
um de atlas.

Obra importante.
Exp. Bibliotheca Nacional.

889. Navarrete ( Don Martin Fernandes de )-Collecion de
los viages y descubrimientos, que hicieron por mar los Espanoles desde
fines deI siglo XV...
Madrid en la imprenta real, 1825-37, 5 vols. in-4°

Gollecção extremamente importante e difficil do achar-se hoje.
Exp.: J3ibliolbeca Nacional.
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890. Cultura e opulencia do Brazil,' por suas drogas e minas>
com varias noticias curiosas do modo de fazer o assucar, plantar e be
neficiar o tabaco, tirar ouro das minas e descobrir as da prata, e dos
grandes emolumentos que esta conquista d,t Americ.1 Meridional da ao
Reioo de Portugal com estes, e outros generos e contractos reaes ; obra
de André João Antonil, oITerecid::t ao" que de,ejam ver glorificado nos
altares do veneravel padre Jo é Ancl1ieta, Sacerdote da Companhia de
Jesus, Missionnrio Apostolico, e novo Thaumaturgo do Brazil. Impresso
em Lisboa na oillcina real Deslanderioa com a' li cenças necessarias, no
anno de 1711, novamente reimpre_so no Rio de Janeiro 1837, in-8° gr.
de 208 pp. Typ. Imp. e Con t. ele J. VilIeneuvee Comp.

Exp.: DI'. JoãoA. A. de Car,·a1ho.

891. L'Univers. Ri toire et descl'iption de tous les peuples.
Brésil par Ferdinad Denis. Columbie et g-uyanes por C. FalUio. Contém
mappas e illustrações. Paris l'yp. Firmin Didot Fl'eres-i837 - 1 vol.
ln-8°.

Exp.: Bibliothec!\ Imperial.

892. ApontaIllent.os destacados lia vid' politica do Vis-
conde de Goyana. De de 1808 até 1 37. No fim : Rio de Janeiro 24 de
setembro de 1837. Sem nome de autor.

M. S. Fol. pequeno, 23 foI. ino.

E' escri pto em sentido contrario ás ideas de 7 ue abril,
Exp.: Bibliolheca Imperial.

893. Souza (Pero Lopes de)-Diario da na,egação da armada que
foi a tel'ra do Brasil em 1530 sob a capitania-mór de Martim AiTonso
do Souza... publicado por Fr.lllcisco Adolpho de Varnbagem. Lisbo:l,

Typ. ela Soe. Propagadora dos Conhecimentos Uteis, 1839, iO-8°, com
retrato de Martim Affonso.

Exp. Bibliotheca Nacional.

894. Breves annota.ções:í. memoria que o Ex. Sr. Viscoode de
S. Leopoldo escraveo coIl). o titulo: quaes são os limites naturnes, pac
teados, e necvssarios do Imperio dú Brasil ~ pelo Cons. Manoel José
Maria da Costa e S:í.- Rio de Ja/leil"O, Typ. Un.iversaZ de Laemmert 1839

1 vol. io-4°.
Ellp.: BihlioLheca Imperial. '

• . • '1. t. - _. ~

895. L' Universo ilistoir~ et descriptioo de :t.~1131e3 peuples.
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- Chili, Paragun.y, Uruguay, Bllenos Ayres, por Cesar Famin
consul de Franca à Lisbollne, etc. Patagonie, Terra du Feu et
archipel des mnlonines par M. Frederic Lacroix.

lles diverses des trois océans et régions circompolaires par
le commandeur Bory de Saint Vincent et Frederic Lacroix
Paris. Imp. Fil'min Didot Freres 1840. 1 voI. in 8.° Contem
iUt,strações e mappas.

Ex. ; Bíbliotheca ImpHíaJ.

8ile. MeD10ria sobre a nobresa no Brasil, por um brasileiro.
Rio de Janei?'o, Typ. da AS30C. do Despertador, dir. por J. M. R. C.
1841 in-4° de 20 pp. '

Exp. : Dr. João A. A. de Carvalho.

897. Mappa que acompanha á memoria de Duarte da Ponte
Ribeiro sobre 03 Limites do Brazil com as Republicas de Bolivia e do
Paraguay. De3enhado por Adolpho Antonio Frederico de Sewe10k,
major do Imperial corpo de Engenheiros. Original. Aquerella. 1842.

Exp. : Secrelat'ia dos EHtrangeiros .

. 898. Appendice á Memoria sobre os Limites do Brazil com as
R(-llbJicas do Perú, Bolivia e Paragun.r, por Duarte da Ponte Ribeiro
- ,842. Manuscj'ipto.

Exp. ; Bihlio~heca Imperíal.

899. Manusoripto composto de duas partes, tratando a
primeira dos Limites do Brazil com a Republica dit Bolivia e a se
gunda, elas uegociaçã3s entabolados, por Duarte da Ponte Ribeiro em
10 de Abril ele 1842.

Exp. : Bíbliotheca Imperíal.

900. Carta geographica dos terrenos contestados entre o Imperio
do Brazil e a Guianna Ingleza levantada em conformidade do Decreto
Imperial de 4 de Maio de 1843. Pelos Commissarios o Tenente-l arouel
do Imperial Corpo de Engenheiro3 Frederico Carneiro de Campos, o
Engenheiro Pedro Taulois e o Capitão do mesmo Corpo de Engenheiros
Innocencio Velloso Pederneiras.

1YIanuscripto
Ex!'. : Bíbliotheca Imperial.

901. UD1a copia do mesmo mappa felta no Archivo Militar
em 1844.

Exp. : Secretaría dos Es~rangeíros.

902. Orbigny (Alcide d')-Fl'agment d'un voyage au centre
de J'Amérique Móridioúal Paris, Bertrand,1845, in-80.

Exp. : Biblio~h9~a Kacional.
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903. Ske-tches of residence and traveIs in Brazil, enbracing
Historical and Geographical notices of the Empire and its sp.veral
provinces by Daniel P. Kidder. Philadelphia 1845.2 volumes.

Exp.: Dr. T. Tapajós.

904. Discurso ou memoria sobre a intrusão dos Francezes
de Cayena nas Terras do Cabo do arte em 1836, escripta pal'a ser apre
sentada ao Instituto Historico e Geographico do Brazil por Antonio
Ladi lau Monteiro Baena, seguida de uma memoria sobre o intento"
que tem os lnglezes de Demerari de usurpar as terras ao Oeste do riO'
Repunuri adjacentes á face austral da cordilheira. do Rio Branco para
amplificar a sua colonia e de outra á respeito dos limites com a Vene~

zuela (que não se acha annexa a este volume.)
1I1arallhüo. Typ. da Temperança, 184.13. in 40 •

Exp.: Bibliotheca Imperial.

905. Historia de las demarcaciolles de limites en la America,
entre los dominios de Espaüa y Portugal, compuesla por D. \icente
Aguitar y Jurado y D. Francisco Reguefia. Montevidéo. Abril 17, 1846
( con arreglo aI Tratado preliminar de 1777 ).

Exp.: Secretar;a dos Estrangeiros.

906. CardiJu. (P. Fernão).- Narrativa epi. talar de uma via
gem e missão jesuitica pela Bahia, llheos, Porto-Seguro, Pernambuco,
Espirito-Santo, Rio de Janeiro, S. Vicente (S. Paulo) etc ... de de o
anno de 1583 ao de 1590 ... Lisboa, Imp?'e11Sa NacionaZ, 1847, m-8° peq.

Muito ra.ro.
Exp.: Bibliotbect\ Nacional.

907. His-toria Chronographica e Contemporânea do Imperio do
Brazil escripta por determinação de Sua. lHage tade o Imperador o Sr.
D. Pedl'o lI, pelo Coronel Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva commen
dador do Ordem da Roza, Cavalleiro da Imperial do Cruzeiro e da de
Christo, membro eíl'ectivo correspondente e honorario de ditrerentee
Associações scientificas nacionaes e estrangeiras. Tomo L Mihi Galba,
Otbo, Vitellius, nec injuria, nec beneficio cogniti. Tacit. Hiator. lib L

O autor deste manuscripto na advel'tencia diz:
Encarregado directamente por Sua Magestade o Imperador de

escrever a chronica dos acontecimentos notaveis, que tem occor
rido no BI'azil, desde memoravel dia 26 de fevereiro de
1821 j reluctava, por certo, com os principias adquiridos de
meus antepassados, que eu apresentasse a menor objecção a ul1),
mandato de tamanha gravidade, com quanto já de sobejo conhe-
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cesse a sua importancia e minha limitada mediocridade para
preencheI-o como curr; pria.

Dotado porem até hoje de animo obranceiro sempre a consi
derações e re peitos humanos, e pecialmente quando :le trata
de objectos congeneres acceitei sem a menor hesitação semelhan
te encargo-sel-is etatio et UVOI'P"ovis aUl'ibus accipiuntttr achtlationi
fcedum cl'imen servittltis malignitate falso especies libertatis in est.
.............. ' .

Eis OAviso dirigido ao Coronel Acioli;
l\1inisterio dos Negocios do Imperio.- la Secção.- Rio de

Janeiro, em 21 de abril de 1849.
Con vindo que passe á poste!'idade, escripta por mais de um

historiador coevo, a chronica de todo os acontecimentos nota
veis do Imperio, occorrido desde o memoravel dia 26 de feve
reiro de 1821 ; Ha Sua Magestade por bem Incumbir a V. Meo.
de escrever e ta importante parte da Hi toria do Brazil; E pe
rando das suas copio as 1uzes que desempenhará satisfactoriamente
tão honrosa commi ão. O qt:e communico a V. Mercê para seu
conhecimento, prevtlllindo-o dç que por esta, Secretaria de E lado
lh~ serão ministradas cópias authenticas dos documentos nella
existentes, e se lhe mandarão f,lcillitar os que por ventura, existam
em qualquer outra Repartição á medida que V. Mercê as precise
consultar.

Deus Guarde a Y, Mercê. - V' conde de J101'l1' Jilegre. - Sr.
Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva,

'ã e pode chamar a estes manuscriptos «Historia Chronogra
pllica. c contemporanea do !mperio do Brazil ) e sim apontamen
tos para a historia etc. por isso que se nelles se encon tram muitos,
dados, entre outl'OS, o cazamento de Sua Alteza o Conde d'Aquila
viagem de Sua :\Iagestade o Imperador, Guerra no Rio Grande do
Sul; epidemh do cholera-morbus, que deva tou populaÇÕes in
teiras, cllegando a dizim'lr 30.000 pe"soas na Bahia- Oagello
este trazido pela Ga leea Portugueza D'e(ensol' que aportou ti Belem
do Pará em 15 de M:.io de 1855, procedente do Porto, etc. etc. etc.
fa! ta-lhes a coordenação.

Exp.: Bibliotbec'\ Imperial.

908. Brazil. l\Ianuscript03 da Bibliotlleca Partícula!' de S. M.
o Imperador r.lo Brazil. Respo~tas ao quesito sobee o iI Commercio e
Posses"ão de escra,voschega..ndo·s~ ao milhar Jui.::o pela ent!'ega de Si.»

Aos Exmo,. e Rvmo" Srs. Arcebispos e Bispos Ultea-maril1os.
«Neste importante manuscripto, ôgurao seguinte quesito áase

Certo negociante vendo a Doutrina do Livro (a) Ethiope resga
tado, qne se junta, entrou na duvida setlevia continuar ou deixar
o Negocio da Escra vatura; e por isso perg-unta se deve abraçar
ou desprezar a Doutrina do dito Livro '{ Na resposta (ainda
s,mdo anonyma) espera encont!'a!' a verdad para obrar em
segura consciencia. » E' seg-uido de sete respostas, com todos os
cOl1siderandos. Em uma das folhas encontra-se uma nota do
proprio punho de Sá da Bandeira, que diz; O Papa icoláo V, por
bulIa de 19 de Junho de 1452 dirigida a el rei dom All'onso V,
concedeo·lhe faculdades para fazer a guerra aos infles, para
lhes conquistar as terras e os reduzi.r a escravidão.
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- Os primeiros e~cravos negros que dlt Costa de Guine vieram
a Portugal foram trazidos no anno rIe 1442 Haviam sido dados a
Portuguezes por mouros 111 troca de outros mouros captivados.
Uma das re~po tas anonymas, a 3a , dada por um religiozo ca
pucho do Convento do Recife de Pernambuco, diz nas seis pri
meiras linhas: Sou obrigado fi falar em hum(\. materia, que hé a
Pedra Sca,ndali do Brazil, e na qual trabalharão sempre debalde
os homens doutos e zelozos. Podêra satisfazer a Pergunta con
formando-me precizamente com o Author da Ethiope resgatado;
mas a razão, e a caridade me persuade que não devo poupar
trabalho para convencer a O'enios teimozos, onde domiua ou a
Paixão, ou n, ignorancia. Manu cripta. I rolheto - 1780 - Brazil
- O:tl'erecido em 4 de Jaueiro de 70 pelo marquez de Sa d(\. Ban
deira ao Exm. Conselheiro M. M. Lisboa.

Exp.: Dibliotheca Imperial.

909. :l".IeJnoria de Mitre sobre o força.mento, cerco e assalto
de Humaytá, etc. 1867. - Esta memoria es.cripta pelo general Mitre
trat(\. do seguinte:

l°. Sobre la concurrencia de la Escuadra a las operaciones
dei Ejercito de Uerl'a, antecedentes que sen dei caso :r conclu
sioues que de eUas se deducen j

2°. Examen de algunas indicaciones hechas por el Almirante
de la E quadra sobre operacioues posibles o probables j

3°. Sobre la neces idad de modificar el plan de operaciones
acordado desde que hay que prescendir dei concurso de la Es
cuadra y examen sobre el particular j

4°. Sobre las probabilidade de éxito de las operaciones á que
e ta llamaclo la Escuadl'a y exam n de la 0lleracion principal
que es el passo de Humaytá.;

50. Sobre las modos y medias de ejecutar el plano de opera
ciones acordado consolo los elementos dei Ejercito de tierra
prescindindo deI concurso ele la Escuadl'il ;

6°. Ultimo esfuerzo que debe tentar la E cuadra eu su
oportunidad caso posible de uu assalto y condiciones jenerales.

Exp. : Bibliotheca Imperial.

910. Azara (Felix ele) Viajes por la America elel SUl'. Segunda
edicion. Montevideo, imprellta det comercio deZ Plata, 1850, in-4.0

E..1:p. : Bibliothec:L Nacional.

911. Oastelnau (Francis de) ExpédHion €hl.lls les partias
centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro [1 Lima, et de Lima
au Para.. •. Pal'is, P. Bel"tl-a11d, 1850, e annos eguintes.

A Bibliotheca Nacional possue a coUecção completa.
Exp . :Bibliothocv. Nnoional.
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912. Considérat.ions historiques et politiques SUl' les
Republiques de la P]ata dans leürs rapports avec la Fran~e et l'An
gletterre par MI'. Alfred de Brossard-ex-adclido à mü,ão extrao.rdinaria
de França no Prata em 1847, I vol. in-8.0 Paris 1850.

Traçando o plano da obra, diz o autor que antes de passar aos
detalhes da historia do Prata convem conhecer os Eeus antece
dentes e marcar as divi. ões principaes.

Considera tres periodos :
- O primeiro que se estende de 25 le maio de 1810, dia do levan
tamento de Buenos Ayref:> contra o dominio hespanhol, até 8 de
Dezembro de 1828, data da elevação ao poder do ex-dictador
Rosas; osegllndooccupa-se dotratadode 29 de outubro de 1840 entre
a França e Buenos-Ayres comprehendendoa primeira e a se,e-unda
administração de Rosas, peripecias e a. guerra ele 1838 com a
Fran\,a. Encerra tambem a historia da Republica Oriental deflniti
vamente constituida em estado desde 1829, peripecias dis ensões
intestinas e da guerra civil en tre os partidos blanco, tendo á sua
frente o general Oribe e colO1'ado submettido a influencia do
general Rivera; o terceiro perioelo estende-se até (1850): destruição
do partido unitario em Buenos-Ayr'es, a serie ele lutas no Estado
Oriental entre o governo central de Montevideo e o general Oriba
apoiado pelo dictador Rosas. ,Tentativas da França e da Inglater
ra (1845) para fazerem cessar um tal estaelo ue cousas contrario
aos seus interesses. Ligeira narração da historia destes paizes
desde a sua descoberta (1508) ate a qlléda do dOrnlnio hespanhol,
1810, precede os periodos acima descriptos.

Exp. : Praça do Commel'cio.

913. DeSI'lachos e correspondencia do Duque de Palmella
colligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcellos, Lisboa Imprensa

Nacional, 1851,3 vols., in-8°gr.

O l° vol vai de 9 de abril de ]817 a 15 de janeiro de 1825;
O 2° de 9 de maio de 1825 á 26 de dezembro de 1826 ;
O 3° de 3 de janeiro de 1827 até 27 de junho de 1828.
Este ultimo volume foi pubJieado em 1854.

Exp. : Dr. João A. A. de Carvalho.

914. Trat.ado descriptivo do Brazil em 1587, ohra de Gabriel
Soares de Souza, Senhor de engenho da Babia, nelle residente
17 a.nnos, seu vereador da camara, etc.

Edição castigada pelo estudo e exame de muitos codices ma
Duscriptos existentes no Brazil, Portugu.l, Hespanha e França e
accrescentada de alguns commentarios á obra por Francisco
Adolpho de Varnhagen. Rio de Janeiro, 1851.

Exp. : Dr. T. Tapajós.
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915. LiInites deI Brasil con Venezuela, Nueva Granada,
Ecundor I. Perú. IX Articulos publicados en el Diario de Avisos y
semanario de las provincias l> en el mes de febrero de 1854, por el
Dr. M. de Bricefio: Caracas, 1851.

Exp. : Secretaria dos Estrangeiros.

916. Estados limitrophes elo Brazil. Esta carta tem por fim
dar uma idéa approximada das fronteiras que indica a memoria que a
tal respeito escrevi. Rio 21 de junho ele 1851. F. A. deVarnhagen.
Cópia a aquarella.

Exp.: ecretaria dos Estrangeil·os.

917. !SantareIll (Vicomte de)- Atlas, composé de mappe
mondes, de portulans, et ele cartes ... depuis le VI e jusqu'au XVII
siecle ... Pm-i?:, 1842-53, in-fol. max.

Collecção importantissima. Em algumas cartas o Brazil vem
representado.

Exp. : Dibliotheca Nacional.

918. Brazil the River PInte anel the Falkland lslanels j with
the c.'1,pe Horn route to Australia. Inclueling notices of Lisbou,
Madeira, the Canaries and Cape Verele by William Hadfield, mauy
years resident in Brazil and Secretary to tile South Amarica anel
general Steam Navigation Compagni, London, 1854.

Exp.: ccretaria dos Estrangeiros.

919. Uricoechea (Ezequiel) Memoria sobre las antiguedades
Neo-Granadinas. Berlin, F. Schneide1' i C. 1854, in-4."

Exp.: Bibliolheca Nacional.

920. La Guyane Civilisation et barbarie, coutumes et pay
sages, par A. E. Cerfberr. Saint Denis, 'l'yp. de Drov.1"d. I 54. 1 vol
in-4.o

Exp. : Biblio theca Imperial.

921. Ensaio Corographico do Imperio do Brazil o.o'erecido e
consagrado aS. M. o Imperador elo Brazil, por Alexandre José de
Mello Moraes e Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva, Rio de Janeiro Typ.
Dois de Dezembro, 1854 1 vol ín-8. o

Exp.: Bibliotheca Imperial.

922. Le Brésil par Charles Reybaud. Paris 1856.
Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.
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923. Oopia do mappa apres6útado pelo Sr. Côronel Conrado ao
Sr. Ministro da Guerra em 14 de julho de 1856, para mostrar a Fronteira
do Brazil com a Republica do Paraguay, com o fim de mostrar os pon
tos relativos a limites daquella republica com o imperio, de que
tratam os ProtocoUos. Aquarella.

Annexa aos Protocollos elo tratado de 6 de abril de 1856,
e não foi admittido por ser melhor o do ConselheÜ'o Pontes
Ribeiro.

Exp. : ecretaria dos Estrangeiros

924. Oarta Geographic:t de uma parte do Imperio do Brazil
confinante com a Confederação Argentina e a Republica do Paraguay,
para melhor intelligencia da di cussão sobre limites, que foi consignada
pelos respectivos plenipotenciarios nos Protocollos dos ['justes, con
cluidos entre o imperio e a mesma republica em 6 de abril do anno de
1856. Organisado pelo Conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro e o Capitão
do Estado 1aior de primeira class3 !saltino José Mendonça ele Carvalho,
1856, Lith. do Arch. Militar, 1856, Imp. por J. R. Coelho, Grav. por
L. J. Gonçalves.

Exp.: Barão liomem de ~!ello.

925. Life ill Brazil; 01' the land of the Cocoa allll. the palm
with an appendix, contaning illustrations of anciente south american
arts in recently discovereel implements aud products of elomestic indus
try, and works ia stone, pottery, gold, silveI', bronze etc per Thomaz
Ewbank, com cem ilJustrações. Londres 1856, 1 vol in-8. o

Exp. : Bibliotheca Imperial.

926. Souvenir de l'Amérique Espagnole, etudes SUl' la Sociétê
au Perou et au Chile. La ville et la Campagne de Rio de Janeiro, par
Max Riguet. Pa1'is, lmp. de Mmo Vo D. Dupre, in-4. o 1856.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

927. Annexo ao Relataria do Ministerio dos Negocias Estran
geiros de 1857. Limites com a Guyana Franceza, Pro tocoUos das con
ferencias havidas na côrte de Paris entre os P1enipotenciarios do Brazil
e de França para determinação daquelles limites. Rio de Janeiro, Typ.
Uniu. de Laemmert. 1857. I voZ in-4.o gr.

Exp. ; Bibliotheca Imperial.
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928. Varnhagelll. (F. A. de) - Examen de quelques point:!
de l'bistoire géographique du Brésil... ou analyse critique du rapports
de M. d'Avezac SUl' la récente Histoire général du Brésil. PaI'is, L.
Martinet, 1858, in-8.0

Exp. : BibJioLheca Nacional.

929. Oarta 11ydrographicl1. de uma parte da Guyana Brazileira
contestada pelo governo francez e em litigio.

Comprehenue as margens da Babia e Rio OYl1.pock, até á cachoeira
de Kasewosoka, e do rio Uaç;). até ao povoado deste nome antes do
arroy Uar, napany, 1858. Levantada pelo Capitão de la Classe do Es
tado miar Dr. Americo Monteiro ue Barros, e pelo l° Tenente do Corpo
de Engenheiros Bachl1.rel J. C. de Aguiar Lima, sob a direcção do
Capitão-Tenente José da Costa Azevedo.

Exp,: Secretaria dos EsLrangeiros,

930. Oarta dos limites entre o lmperio elo Brazil e o Estado
Orien tal do Uruguay. Reducção a 1: 120000 la secção, 1858.

Manuscripta. Com assignatura authentica do commissario Bel
legard.

Além desta, ha outras cartas ela 2a e da. 3n secções.
Exp.: Bibtiotheca Illlperial.

031. Estudos historicos brazileiros púr Francisco 19n,wio Mar
condes Homem de Melto, estudante do 5° anno ela F~1"culLldde (le Direito
de S. Paulo. S. Pau.lo, Typogmphia 2 de clezembro de Antonlo Louzada
Antunes. 1858, 1 vai. in-4°, gl'. XIlI, 148 pp.

De pago 129 a 148 occorre:
« Noticia das principaes obras relativas á Historia do Brazil.»

As obras indicadas, fL maior parte trazendo ajuízo do autor sobre
ellas, são ele 1558 a 1856. E' um dos ensaios mais antigos sobre
bibliographia, da Historil1. do Brazil.

Esboços biographicos por Francisco 19nacio Marcondes Homem
de Mello. S. Paulo, Typographia Liltel'al-ia, 1858, in-4" gr. de 90pp.

Traz as biograpliia' ele Evaristo Ferreira da Veiga, Diogo
Antonio Feijó, Martin Francisco R. de Andrada e Antonio Carlos
R. de Andracla Machado e Sil va.

Exp.: Barao Homem de i\Iello.

932. A Travers l'Amérique du Sucl par.F. Dabadie. Pal'is,
lmp. Simon R & Comp. 1858, 1 vaI. iu-4.0

Exp.: DI'. T. T~paj6s.

933. Genea1<:~gia elas familias Botelho, Arruda, Sampaio,
Horta" Paes Leme, Gama e Villas Boas, até seus-actuaes descendentes,
conforme o «Nobiliario» do Conde D. Pedro, a« Nobiliarchia, Portu-
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gueza 1) do desembargador Villas Boas, as « Memorias de EI-Rei
D. João ~ por José Soares da Silva, as « dos Grandes de Portugal ». por
Antonio Cordeiro de Souza, a « Historia Tnsulana" por Antonio Cor
deiro, as « Memorias de FI'ei 'Gaspar da Madl'e de Deos, as «de Pedro
Taques de Almeida Paes Leme ~ e diver30s outros documentos antigos,
e posteriores noticia, subministradas por alguns dos actuaes descen
dentes dessas familias. Rio de Janei1'o, Typographia Universal de
Laemme,·t, 1859, in-8° de 184 pp. .

Exp.: Dr. João <\. A. de Carvalho.

934. DocuJuent.os relativos á la cuestion de limites y nave
gacion fluvial entre eI Imperio deI Brasil y la Republica de Venezuela.
Caracas, 1859.

Exp.; Secretaria dos Estrangeiros.

935. MelD.oria ofrecida à la consideracion de los honorables
senadores y diputados aI proxi01o congreso y a toda la Republica sobre
el tratado de limites y navegacion fluvial ajustado e firmado por Ple
nipotenciarios deI Brazil y de Venezuela eo 5 de mayo de 1850, Ca
racas, 1860 .

. Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

936. Cart.a corographica de parte de las Guayanas deI Brazil y
de Venezuela para demo traI' la linea divisoria de ambos paizes que se
ajustó en el tratado de 5 de mayo de 1859, sendo su negociador por
parte deI I01perio el Senor D. Felippe José Pereira Leal. A' ello dedica
José Rafael Revenga. Caracas, 1859.

Cópia aquarella.
Exp.; Secretaria dos Estrangeiros.

937. Cuest.ion de limites entre el Ecuador yel Peru segun el
Uti pOlsidetis de 1810, y los tratados de 1829. Santiago, 1860.

Exp.: Secretal'ia dos Estrangeiros.

938. l\I:appa de uma pD.rte da fronteira do Brazil com a Repu
blica. da Bolivia, organisado pelo conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro e
Isaltino José Mendonça de Carvalho Rio de Janeiro, 1860.

ManuBcripto. Em 3 folhas.
Exp.: Bibliotheca Imperial.

939. Silva (Joaquim Caetano da)- L'Oyapock et l'Amazone.
Paris, imprimerie de L. Mal·tinet, 1861, 2 vols. iÍl-8. o

Exp.: Dr. T. TapajOs.
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940. Aun las cuestiones de limites deI Ecuador ó sea Pedro
Monc<'l.Yo Ysu Nueve folleto, sus absurdos y su mala fé, etc. Lima. 1862,
por E. P. Forheto.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

941. L'ED1pire du Brézil, l\1onographic complete de l'Empire
Sud Americain,ouvrage dedié a S. M. r. D. Pedro II et orné d'un
magnifique portrait de ce souverain, par V. L. BasH Comte de la, Hure
Pat'is, Imp. Simon R. et Comp, 1862 in-8.0

Exp.: Bibliotheca Imperial.

942. ColoD1bia yel Brazil, Colombia y e1 Perti. Question de
limites por Pedro Mancara. Valp,\rai o, 1862, brocho

Exp.: Secretaria dos Estmngeiros.

943. l\.Iappa Geographico de uma parte do Imperio do Brazil
confiuante com a Republicas do Perti, Nova Grclnada, Venezuela, e
com as colonias da Inglaterra, Hollanda e França, organizada conforme
os trabalhos dos Engenheiros da Commissão de Limites de 1777 Silva
Pontes, Simões de Carvalho, Victoria da Costa, D. Ribeiros, Pedro
Alexandrino, Gama Lobo, etc., e as Cartas, Planos e Memorias de Hum
boldt, Codnzi, Schomburgk, l\Ientelle, Pairson, Montr.1yel, Carpen
tier, Costa Azevedo & com additamento de qnatro Planos para
mostar em grande escala o pontos sobre que tem havido que tÕ3S de
limites, pelo conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro e o Major do Estado
maior de 1:L classe Izaltino José Mendonça de CarvalllO, 1863, Lith.
Imp. Ed. Rensburg, Rio de Janeiro.

Os quatros Planos acima referidos são os seguintes:
l°, Plano da Geog-raphia do Alto Rio Bl'anco conforme os Map

pas de Silva Pontes, Gama Lobo, Scbomburgk & e o PIa·
no do Pirará levantado em 1843 pela Commissão de que foi chefe
o tenente-coronel F. Carneiro de Campos.

2°, Plano da curva do Rio Negro, segando os Mappas de Gama
Lobo, Codazzi Humboldt, etc. .

3", Plano de Tabatinga em conformidade dos trabalhos dos
engenheiros das demarcações de 1777, J. J. Victoria da Costa,
P. Alexandrino e E. A. de Ribeil'os.

4°, Plano do littoral desde o Amazonas até Cayena, segundo os
Mappas dos engenheiros J. Simões de Carvalho, J. J. Victoria da
Costa, P. Alexandrino de Souza, Mentelle, P,\il'Son, Tardy de
MOlltrave!, Carpentier, e a Carta ha pouco levantada pelo Capi
tão-Tenente José da Costa Azevedo.

Escala em leguas: 5 = 0,m0025
Exp.: Escola Polytechnicll.
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944. Ives d~Evreux:-Voyagedans le nord du Brasil fait
durant les années 1613 et 1614... Leip:;ig & Paris, A. Frank, 1864,

in-8. °
Da Coll. BibUotheca Americana.
Traz introducçã.o e notas de Fer,!inand Dénis.

Exp.: Biblio~heca Nacion~l.

94". Varnhag'en (F. A. de) - Amérigo Vespucci, son cara
ctare, ses écrits (meme les moLns authentique ), sa vie et ses navi
gations. Lima, imprimel"ie du Mel"curio, 1865, in-fo1.

Com uma carta indicando as suas derrotas.
Exp:. Biblio~bcca Nacional.

946. Colton~s Brazil and Guyana prepared by G. "'IV. and
C. B. Coltons & CD. For Brasil, the Rome for Southerners. 1866.
Entered accorlling to Act of Congress in the year 1855. By J. R.
Colton & CD. in the clerks offhe or the district Court or the United
States fOl' the Sonthern District of New-York. Scale or mUs. :
50=0,0055.

Exp. : Biblio~heca Imperial.

947. 1'.fappa que compriende os limites das fronteiras do
Brazil desde a villa de Albuquerque ate S. Paulo, ou desde 170 até 240

de lato e 320 até 331 de longitude oriental do m~ridiano do Ferro. Re
duzido e copiado por Antonio Galtlino da Costa e Silva no Real Archivo
Militar no anno de 1824.

Copia autheot. de 1866. Aquarella.
Exp.: ecretal'ia dos Estrangeiros.

948. Lisboa (Conselheiro) Relação de uma viagem a Vene
zuela, Nova Granada e Equador. BI'uxellas, A. Lacroix, 1866, com
est.

Exp.: Biblio~heca Nacional.

949. Brazil aDtl the Brasiliam portrayed in bistorical and
descriptive sketches by Re.v. James C. Fletcber and Rev. D' P. KiddeJ\
D. D. illustrada com 150 gravuras,6" ejição cor'recta e augmentada.
Cambridge University Press, 1 vol. in-8° 1866.

Corn mappa e illustrações.
Exp.: Biblio~heca~mperial.

950. Diario da navegação de Pedr.o Lopes de SQuza p91a
costa do Brazil até o Rio Uruguay (de 1530 a 1532) (4a ed.' acampa.
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nhada de varias documentos e notas; e Livro da viagem da Não
Berloa ao cabo Feio (em 1511), por Duarte Fernandes (Nova ed.) Todo
annotado e precedido de um noticioso prologo, escripto pelo seu editor
F. A. ueVal'nhagen.
Rio de Janeiro, T!!p. de D. L. dos Santos, 1867, in-4. 0

Exp.: BiblioLheca Nacional.

9::51. Orbigny (A1cide d') "\ oyage duns les deux Amériques.
Pa?'is, Furtle, Jouvot & C., 1867, 80 gr. cc·m est. e carta.

EXIl.: BiblioLheca i 'aciona!.

952. - 13razil: its Provinces anel chief Cities; the mall~

ners anu custam of the People : agricultuml, commercial anel other5
statistics taken fl'om the lale3 omcia'! documents; with a variety of
useful aotl entertaioing keoowledge, bolb for the merchant and the
emigran t by Wi !liam Scully (Lollelon 1868).

Acompanhado do - Scully's New and Autllentic Map of
Brazil.

Exp.: Secretaria dos Estrangeil·os.

953. La cuestion de limites entre Bolivia y el Brazil ó sêa
el art. 20 uel tratado cle27 de marzo de 1867, por J. R. G. La Paz
1868. Broch.

Exp.: Secl'otaria dos EsLrangeiros.

954. Coleccion de documentos ineditos en relation aI des
cobrimento, conquista. y colonização de las posesiones espanolas en
America y Oceania, sacadas eu su mayor parte dei Real Archivo de
Iudias, bajo la clireccion de los Sfirs d. Joaquin F. Pacheco y D. Fran~

cisco de Cardenas e Madri,l. 10 volumes, lo, 20 ,-1864; 30, 40 , 1865;
50,60 1866 j 70

, 80 1867: 9' elO· 1868.
Exp. : SecreLaria dos Estl·angeiros.

955. Varnhagen (F. A. de) Le premieI' voyage de Amerigo
Vespucc~ définitivement expliqué dans ses detiLils, Vienne : che:; le fils

de Carl Gerold, 1869, in-fol.

Com uma Tabvla Terre Nove, fac-simile da Carta da America
do Ptolomeu, de 1513.

Exp : BibJiotheca Nacional.

956. Mexnoria historica sobre limites entre la Republica de
Colombia y el lmperio deI Brazil, por José Maria Quijarro OUero•.
Bogotá, 1869.

Exp. : Secretal'ia dos Estran.zeiro3.
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957. M:rn.e e Mr Louis Agassis-Voyage au Brésil,
traduit de l'Anglais avec autorisation des auteurs par Felix Vogeli.
Paris 1869,

Exp.: Secretaria dos Estrn.ngeiros.

958. Ai;tlas Historico c.la Guerra elo Paraguay. 01'ganisado
pelo 10 tenente E C. Jourc1an membro da Commissão de engenheiros
sobre trabalhos seus e de outros officiaes da mesma Commissão. Publi
cado na lithogl'aphia Imperial de Eduardo Rensburg. Rio de Janeiro
-1871.

Exp : Barão fiOOlem de ~Iello.

959. Fronteras y territorios federales de las Pampas eleI
Suc1, por el coronel argentino AI varo Barros. Buenos-Aires Imp. Lit.
y F'undic ion de tipes ci 'Vapor. 1872.

Acompanha uma - carta de las Pampas del.Sud, dedicada aI
Exm. Sl'. Vice-Presidente da la Republica Argentina Dr. Dn.
Adolfo AIsina por el coronel AI varo B:lrros-elesenhado por En
rique Allchurch 1872 e autogl'aphado por A. Chalier.

Exp.: lnstituto Geographico Al'gentlll .

960. Carta da Fronteira do Imperio do Brazil com a Republica
do Paraguay organisada pelo Conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro.
1872. Lith. Imp. de R. Rensburg. Rio de Janeiro

Exp.: Barão Homem de Mello.

961. Lin1ites de Bolivia con el Paraguay y la confederacion
Arjentina, por Beneuicto Medinaceli. La Paz. 1872.

Exp. : Secretaria dos Estrnngeil·os.

962. Provincia de Entre Rios segundo o projecto da nova
divisão do Imperio pelo deputauo Cruz Machado. Mandado litho
graphar pelo Illm. e Exm. Sr. Conselheiro João Alfredo Corrêa de
Oliveira, Miuistro do Imperio. Desenhado por José Ribeiro da Fonseca
Silvares 1873. Lith. do Archivo Militar. Rolszt gravou.

Exp.: Barão Homo'o de li!eUo.

963. Pro'Vincia da Januaria. Segundo o projecto de nova di
visão do Imperio, pelo deputado Cruz Machado,mandado lithographar,
pelo Illm. e Exm. Sr. conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira.
Ministro do Imperio, e desenhado por José Ribeiro da Fonseca Silvares.
:i8i3. Rolszt gr. 1874.

Exp. : Barão Home.o de ]\fello.
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964. Carta geral das fronteiras do Brazil e Paraguay, levan
t ada pela commissão mixtn, de limites dos dous paizes em 1874. Escala:
1:400.000.

Cópia manuscripta.
Exp. : Pimcn ta. Bueno.

965. Provincia do Araguaya segundo o projecto de nova
divisão do Imporia pelo deputado Cruz Machado, mandado lithographar
pelo 111m. o Exm. Sr. conselheiro João AI fredo Corrêa de üliveira
.finistro do Imperio desenhado por José Ribeiro da Fonseca Silvares.
1873. Lith. do Archivo Militar. 1875. J. G. Thr.

Esp. : Bariio Homcm de ~Iel1o.

966. Provincia de Sapucahy segundo o projecto da nova di
visão do Imperio pelo deputado Cl'UZ Machado, mandado lithographar
pelo IIlm. e Exm. Sr. conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira
Ministro do Imperio desenhado por José Ribeiro da Fonseca Silvares.
1873. A. P. de Siqueira, 1875. Lith. do Archivo Militar.

Ex p. : Ba.rão IJ OUlC'Jl de ~[cl1o.

967. Provincia de Santa Cruz segundo o projecto da nova
divisão do Imperio palo deputado Cruz Machado,mandado lithographar
pelo lllm. e Exm. Sr. conselheiro Joãtl Alfr do Corrêa de Oliveira
Milllstro do Imperio e de enbada por José Ribeiro da Fonseca Silvares,
1873. Lith. do Archivo Militar, 1875. J. G. Th.

Exp. : Ba.rfio llowom de 1[cI10.

968. Carta topographica da fronteira do Brazil com a Bolívia.
entre ao Lagõa Uberava e a Serra de Santa Barbara ou das Salinas,
levantada pela commissão mixta das demarcações dos limites dos dous
paizes.

Novembro de 1875.
Exp. : Secreta.ria. dos Estl'angeiros,

969. Quesada (Vicente) - La Patagonia y las terras aus
traIes,

Bue110S Ai?'es, 1875, in-8° gr,
Exp. : Bibliotheca. Nacional.

970, Carta geographica da parte da fronteir
Bolívia, comprehendida eutre as Lagõas de Caceres e
tadu. pela commissão mixta dos dous paizes.

Agosto de 1875.
Exp.: SeCl'etlll'ia <los Estrangcil·os.

Geogr. pbysica

do Brazil com a
Uberaba, levan-

i6
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971'. Oarta de Pero Vaz de Caminha a el-rei D. Manoel, dando
lhe noticia do descobrimento da terra ele Vera Cruz, hoje Brazil, pela
armada de Pedro Alvares Cabral.

Cópia authentica, extrahida do original autographo existente
na Torre do Tombo de Lisboa, pelo Sr. João Pedro da Costa
Bastos, em J876. ln-foI. 13 fi.

Exp. : Bibliotheca Nacional.

972. Oarta geographica da fronteira do Brazil com a Bolívia,
entre o monte da Bo:\. Vista e as proximidades da cabeceira do Rio
Verde, levantada pela commissão brazileira demarcadora dos limites
dos dous paizes. Dezembro de 1876.

Exp. : Secretaria dos Estrangeiros.

973. Oarta geographica da fronteira do Brazil com a Bolivia
entre o morrinho de Santa Martha e o monte da Boa Vista, levantada
pela commissão brazileira demarcadora dos limites dos dous paizes. De
zembro de 1876.

Exp. : Secre\aria dos Estrangeiros.

974. Oo:m.nlissões de li:m.ites : commissões scientificas,
nomeadas pelo Governo Imperial desde 1843 para exames, limites e
demarcações da fronteira do Brazil com as colonias e Estados confi
nantes coordenadas pelo Barão da Ponte Ribeiro. Rio de Janeiro 1876.

Exp. : Secretaria dos Estrangeiros.

975. Directoria Geral de estatistica. Relatorio e trabalhos
estatisticos apresentados aos ministros e secretarios de Est:..do dos
Negocios do Imperio durante os annos ele 1872 a 1876. Rio de Janei?·o.
Divs. Typ. 5 vol. in fol.

El.:p,: Praça do Commercio.

976. Estudos ácerca da organisação da carta geographica
e da Historia physica e Politica do Brazil, palo marechll.l de campo
Henrique de Beaurepaire Rohan, Presidente da Commissão da Carta
Geral do Imperio. Rio de Janeiro - 1877.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

977. Brazil and the River Plate. 1810-1876, por Wiliam Had
field, com supplemento. lmp. M. R. Church 1877 1 'Vol. in 8. 0

Traz esta obra os retratos do fallecido Visconde do Rio Branco,
presidente do conselho de ministros por occasião da passagem da
lei que libertou o ventre da mulher escrava, e do ex-Pre
sidente da Republica Argentina Dr. Nicolas Avellaneda.

EXp. : Bibliotlleca Imperial.
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97S. Thevet (André. ) - Les singularitez de la Franca An
tarctique. Nouvelle édition ...par Paul Gaíl'arel ••. •Paris, Maisorl1'leuve

&: C.a IS7S, in-S·, com est.

A Bibl. Nacional possue a edição de Paris, 155S, rara.
Exp.: Bibliotheca Nacional.

979. Ga:ft"arel (Paul) - Histoire du Brésil au seiziema siecle.
Paris, Maisonneuve &: C..., 187S, in-S·, com est.

Trata das viagens de Pinzon, Gonnevilla, Vespucio, Thomas
Aubert, etc., ao Brazil.

Exp. : Bibliotheca Nacional.

9S0. Rocha PUta. (Sebastião da) Historia da America
Portugueza. Bahia, imprensa Economica, IS7S, in-4.·

Edição brazileira a unica, publicada por ordem do Barão
Homem de Mello, quando presidente da Babia.

Exp. : Bibliothecll. Nacional.

9SI. Quadro Demonstrativo da distribuição da população nas
differentes fraguezias da Provincia do Rio de Janeiro, com a área de
cada uma, numero de habitantes por kilometro quadrado ....Organi
sado pela Directoria das Obras Publicas, 1878.

Exp. : Bibliotbecll. Nacional.

982. Oarta Geral das Fronteiras do Brazil, e Bolivia 1evan.
tada pela commissão mixta de limites dos dous paizes em 187S.

Escala - 1:600.000.
Cópia manuscripta.

Exp. : Pimenta Bueno.

983. ADl.unãtegui (Miguel Luis) - La cuestion de limites
entre Chile i la Republica Argentina. Santiago, lS79, 3 vols.

Exp,: Bibliotheca Nacional.

984. DeDl.onstração graphica da derrota provavel de Pedro
Alvares Cabral, capitão-mór da armada que partindo de Lisboa com
destino á Iudia, descobria o Brazil a 22 de abril de 1500 j assim como das
singraduras da mesma armada, desde aquelle dia até o da sua entrada
na bahia de Porto-Seguro, hoje denominado da Corôa Vermelba, pelo
Tenente-'General Henrique de Beaurepaire Rohan, em 1880. Desenhado
por José Ribeiro da Fonseca Silvares em 1881.
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Neste mappa, original e manuscripto, estão indicados:
A - o ponto el'onde a armada avistou, da distancia de

48 milhas, o monte Paschoal, em 22 ue abril de 1500, ás 3 h01'as
da tarde; .

B - Primeira ancoragem ao pôr do sol do mesmo dia, a
24 inilhas de terra;

O - Segunda ancoragem a 23 de abril a 20 milhas de terra.
A linha destes tres pontos acompanha o parallello de 17 ° de
lato sul. .

D - Terceira ancor~~em das náos ao pôr do sol no dia 24 de_
abril, a 4 milhas do Recue 16° 19' de lat. sul.

E - Quarta e ultima ancoragem da armada na manhã. de
25 de abril, na bahia de Porto-Seguro (lJlesma latitude),
ao norte da ilha da Coróa Vermelha.

Este mappa é illustração ou demon traç.'io· graphica do tra
balho publicado pelo Sr. Visconde de Beaurepaire Rohan sob o
titulo - O primitivo e o actual Porto-Seguro, no Tomo XLIII,
parte U, da Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethno
graphico do Brazil, 1880.

EXll.; V:sconde de Beaurepairc Rohan.

985. Wiener (Charles) Pérou et Bolivie, Récit de voyage,
Patis, Hachette &: C., 1880, 8° gr. com est. e cart.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

986. Mappa geographico da fronteira demarcada pela com
missão mixta encarroD'ala ela fixação de limites entre o Brazil e Vene
zueUa. 1879-1880. Original e assignado pelo~ membros da dita corn
missão,

Exp.; Secretaria dos EstrangeiI·os.

987. San Januario (Vicomte de) - Mission du .... aupres
des Républiques de l'Amérique du Su(l ( 1878 et 1879). - Rapport SUl'

les conditions geographiques, économique::>, commerciales et politiquos
de la République Argentina. Buenos A.yres, Im1Jl', du COUl"l'iel' ele La
Plata, 1881, in-4.0

Exp.: Bibliotheca Nacional.

9 8. Li1:nites do Brazil com a Confederação Argentina. Me
mor-ia sobre quaas sejam os vertladeiros Santo Antonio e Pepiri e se
devem estes dous rios con tituir a lJasJ da linha clivisoria entre os dous
paizes, pelo Dr. José Alexandee Teixeiea de Me1l0. 1882. Mantlscripto.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

989. I-Iarrisse (Beney) Jean et Sébastien Cabot. Pai-is, E.

LerowJJ. 1882, in- 8.0 gr.
Exp,: Bibliothec<l. Nnciona.I.
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990. Notas bibliograflcas de obras anonimas i seudonitnas sobre la
Historia, la Jeografla i la.LUeratura de America, por Diogo Barros Arana .
Santiago de Chile; ]mprenla Wacio'lUll, 1882, 1 valo in-S. o gr. de 171 pp.

Traba.lho bibliographico superior e de gl'ande utilidade, como
soem er todo' O' deste autor, é este um conjuncto precioso de
notas e commentarios criticos inspirados pelo admiravel talento
de Barros Arana, sobre as producções anonymas e pseudonymas
concernente ahistoria, á geographia e <'\. litteratura da America.
É um verdadeiro diccionario ere livros anonymo e pseudonymos,
embora de proporções reduzidas, pelo caudal de noticias, apon~
tamentos c indicaç-5eS uteis que as investigações criteriosas deste
illustre escriptor chileno revelam sobre cada livro. ElIe cliz, na
sua advortencia - que limitou-se a de3cr-ever somente aquelles
que pMe decifrar, ficando um bom numero delles para uma nova
serie de estudos, visto como no presentes apontamentos biblio
graphico , como modestamente lhe chama, nenhuma noticia lhe
foi passiveI encontrar sobre seus escriptores ; que estas notas bi-·
bliographicas foram reunidas lentamente, em largo numero de
annos, annotando um nome de autor desconhecido cada vez que
nas suas leituras podia descobril-o. Afim de ser claro e commodo
na con ulta, adopt~u o plano de dividir esta obra em duas
partes, que se completam.

Catalogou na primeira os livros anonymos e pseudonymos em
stricta ordem alpbabetica, segundo eus titulo , te:.\:tualmente
copiados, 011 abreviados ligeiramente, mas de forma a não pre
judicar a clareza, e reproduzindo em todo caso as primeiras
palavras do titulo, que são as que devem buscar-se. Ao lado
dessa indicação poz o nome do autor, e de ordinario as noticias
que ácerca deste ou de seu livro pos am interessar mais directa
mente ao leitor. Na egunda parte catalogou os autores por
ordem alpbabetica, inclica.ndo mui summariamente suas obras
anonyma" e fazendo uma referencia numerica á nota que o
corresponde na primeü'u. secção.

Este methodo, o mais conveniente a seguir-se em obras desta
natureza, é o mesmo adoptado por Barbier no seu Dictionnairc
des OtlVmges a'l'lonymes et pseudonymes, que pela extensa série de
noticias e maneira de distribui l-as, deve ser considerado uma
obra mestra no genero. No intuito de mo trarmo u. importancia
das notas bibliographicas de Barros Arana, mencionaremos
entre outras apenas as seguintes, de interesse para o naS o paiz :
-« Historia naturalis Brazilire, in qua plantre et animalia,

incligenarum morbi, ingeuiu. et. mores describuntur. Lugdunun
Batavorum ( Leide) et Amsterdolami, HHS, 1 vaI. in-fol. »

« Edição elzeviriana com cerca de 500 gravuras em madeira,
dirigida por J. LaArt. Contém um tl'atado sobre a medicina bra
zileira por G. Piso ê um ensaio sobre a hi toria natural do
Brazil, por G. Marcgraf de Liebstad, no qual !la uma gramma
tica e um vocabulario brazileiros »;

- As obras de Varnhag-em (caç no Brazil, carta de C. CaloD.
Epicos brn.zileiros, FLorilegio, Hi toria das lutas, Historia geral
elo Brazil, etc. ) . de Joaquim Teixeira de Mace o (Historia do
Brazil); de Cunha Barbosa (os Garimpeir03); etc.

Exp.: Go\"el'no do Chile.
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991. Oatalogo da Exposição da Historia do Brazil realizada.
pela Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro a 2 de dezembro de 1881.
Rio de Janeiro G. Leuzinger & Filhos, 1881-1883, 3 vols. in-8° gr.

Exp.: Biblio theca "Nacional.

992. Ensaio de Chartographia Brazileira extrahido do cata
logo da Exposição de Historia do Brazil. Rio de Janeiro, G. Leuzinger
&: Filhos, 1883, in-8° gr.

Publicação da Bibliotheca. Nacional.
Exp.: Bibliotheca Nacional.

993. Harisse ( Henry) - Les Corte-Real et leurs voyages
au Nouveau Monde. Paris, E. Leroux, 1883, in-8° gr.

Acompanha a famosa carta de Cantino, 1502.
Exp.: Bibliotheca Nacional.

994. Oarta de los uuevos limites con Chile, organisado para
El Siglo Industrial por el Sgto. Myor M. Ladislao Cabrera- Es
cala Om00465: 1m •

E' a carta dos novos limites com o Chile pelo Sargento-Mór
Ladislau Cabrera Valdez, publicada no corpo do periodico El
Siglo Industt'ial em 1884.

Exp.: Governo do Chile.

995. Oarta geographica da fronteira do Imperio do Brazil com
a Republica de Venezuela demarcada pela commissão encarregada de
fixar os limites entre os dous paizes. 1879-1884. Está assignada pelos
respectivos demarcadores.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

996. SpaniF.lh and Portuguesa South America during the Co
lonial period, by Robert Grant Watson, Editor do Murroy's Haudbook
of preece. 4& edição 1872 em 2 vaIs. in-8. o Lond,·es. Irnp. BaZZalltyne
1884.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

997. Galarce (A)- Bosquejo de Buenos-Ayres... Buenos
Ayres, Stiller &: Laass, 1886, tn-4. °

Exp.: Bibliotheca Nacional.

998. A year tn Brasil with notes tn the abolition of slavery,
tàe finances ar the Empire, :Religion, Metereology, Natural history.
etc., per Hastings Charles Deut. Com illustrações e mappas. Londres,
1886, I vaI. in-8. o

Exp.: Bibliotheca Imperial.
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999. Car-ta geral das fronteiras do Brazil, limites com as Re
publicas de Nova Granada, Venezuela, e Guyana lngleza. Organizada
por Ordem de S. Ex. o Sr. conselheiro Alfredo Rodrigues Fernandes
Chaves, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra em No
vembro de 1886! pelo Tenente-Coronel F. A. Pimenta Bueno e seus
auxiliares Lauril1no José Martins Penha, Capitão-Tenente honorario e
José Castro Ferreira, que desenharam - Concluida em maio de 1887.
Escala de I:}, 000.000.

Manuscripto original.
Exp.: Pimenta Bueno.

1000. Ooudreau ( Henri A) - La France équinoxiale ...
Paris, Challamel Aine (Typ. Firmin Didot), 1886-1887, 2 vols.
in-8.o

lo. parte - E'tudes SUl' les Guyanes et l'Amazonie.
2" parte - Voyage à travers les Guyanes et l'Amazonie.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

1001. Sain-t..Hilaire (Augusto de) Voyage à Rio Grande
do Sul (Brasil) ... Orleans, H. Herluison, 1887, in-8° gr., retr. do
autor.

Ultimo volume das obras do distincto naturalista.
A Bibliotheca Nacional possue a collecção completa.

Exp.: Bihllotheca Nacional.

1002. POl~ulação escrava e libertos arrolados. Estati tica
organisada á vista dos dados da matricula e do arrolamento encer
rados a 30 de março de 1887. Brazil, lmp. N aciorw.l, 1888, in-fol.
obl.

Exp.: Bibliotheca NRcionai.

1003. Docum.entos historicos, autographos e cópias fieis
existentes no arcl1ivo1da Illma. Gamara Municipal da Mui heroica e
leal cidade de S. Sebastião do Rio de Jaueiro.

Tropheo, composto :
Das varas do pallio mandauo fazer expressamente para a rece

pção da Familia Reul em 1808; das varas usadas pelos antigos
almotacés, e dos estandartes do antigo Senado da Camara.

Medalhas.
Autographos dos personagens eminentes dessas épocas.
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TEMPOS COLO'mAES

1566-1786

1.- Ordens reaes do antigo Senado, desde 1566 a I58\L - 1 voI.
2.- Vereanças do antigo Senado da Camara, de 1635 a 1650.

voI.
3.- Autos de medição dll.s terras da lllma Camara Municipal,

1705.
4. - Registro das ordens r vgias. 1700.

Expõe-se no registro da carta em que Sua Magestade ordena ao
Juiz de Fóra guarde, e faça guardar aos officiaes da Ca.mara, e mora
dores desta capitania, os privilegios que lhe fora.m concedidos.

5.- Provisões de 1733 a 1770, contendo - entre varios registros
importantes - o do Regimento da relação da cidade de S. Sebastião
do Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1752.

6. - Traslado das ordens Reaes pertencente ao governo econo
mico, e privilegios concedidos por Sua Magestade aos moradores desta.
capital. 1750 a 1793.

7.- Registro das ordens l'égias pertencentes ao governo econo
mico, e privilegios concedidos por Sua Magestade aos moradores desta
Capital, e tudo o que diz respeito aos interesses destes povo". 1758 a
1793.

(A fi. 130 e seguintes, patentes ao publico, acha-se a cópia do
tratado preliminar de Paz e Limites na Amarica Meridional, relativa
mente aos Estados que ne1111, possuam as corôas de Portugal e Hes
panha).

8.- Registros das patentes e numeramelltos dos officiaes de orde
nanças da Côrte. 1772 a 1792.

9.- Estes livros pertencem ao grupo dos que escaparam ao in
cendio do antigo Senado da Cama.ra em 20 de julho de 1790, por se
acharem na casa do escrivão do mesmo Senado. Os mais antigos são:
os das Vereações de a) 1595 a 1602; b) de 1613 até 1626 ; c) de 1635
até 1683.

10.- Juramento e posse dos Officiaes das ordenanças da Côrte.
1773 a 1807.

11.- Correspondencia do antigo Senado da Camara, de 1788 a
1808.
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(Expõe-se a pagina do registre da. petição do Alferes Joaquim José
da Silva Xavier (Tirad ntes), em 19 de junho de 1788).

12.- Provisões registrada5, de 1686 a 1830. (No trophéo).

REINADO DE D. JoÃo VI

1807-1821

13.- Portarias dirigidas ao Senado da Camara por diversos minis
tros de D. João VI.

14.-Actas das Vereanças do Senario da Camara, de 29 de no
vembro de 1805 a 19 de fevereiro de 1814.

15.- e daJü em dianto até janeiro de 1822.
Couteem os ns. 14 e 15 o historico dos acontecimentos municipaes

do periC'do de D. João VI e do Principe Regente.
16.- Correspondenoia da Camara, de 1808 a 1818.
( as páginas expo tas:encontra-se o Registro da Gazeta do Rio de

Janeiro de 10 de janeiro de 1816, mandado trasladar por Accordão da
Vereança de 24 do mesmo anno e mez. R.efere-se á. carta de Lei de 16
de dezembro de 1816, eleva.ndo o Brazil á categoria. de Reino.)

17.- Portarias de Ministros de D. João VI a respeito de fe tivi
dades publicas, por occasião do C:1samento de D. Pedro de Alcantara ;
e das victorias alcançadas contra os francezec pelos exercito alliados.

18.- Papeis relativos á subscripç.."ío promo-vida por occasião da
revolta de Pernambuco, em 1817, para acudir ás despezas das tropas
legaes.

19.- Ordens régias de 1812 a 1828.
(Expõe-se a pagina em que se achtt o registro da Provisão do desem

bargo do Paço nomeando o conego Januario da Cunha Barbo a pro
fessor substituto da cadeira Public:l. de Philosophia Ra.cional e Moral,
proprietario eirectivo daquella cadeira.)

20.- Autos do Tombo, medição e demarcaÇ<'ío das terras realen
gas, na freguezia de Campo Grande, doadas por Mercê Regia ao Senado
da Camar'a em 1814.

21. - Bando m~micipal convidando o povo a pór luminarias lia

noite de 6 de fevereiro de 1818 para festejar a acclamação de El-Rei
D. João VI.
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22.- Decreto do juramento da Constituinte, em 1821; e papeis
relativos ao mesmo assumpto.

23.- Termo do juramento prestado por Sua Magestade EI-Rei,
Principes, Côrtes, tribunaes e habitantes da cidade do Rio de Janeiro
á Constituição elaborada pelas Côrtes portuguezas em 1821.- Tem
cêrca de 10.000 assignaturas em 200 paginas de papel de officio, e as
restantes em branco.

Eis a fórma do juramento: Juro em Nome d'El-Rei, meu Pae e
Senhor, e respeito á nossa Santa Religião, obserlJar, guardar e manter
perpetuamente a Constituição tal qual se fi:er, em Portugal, pelas
Cartes.

REINADO DE D. PEDRO 1

1822-1831

24. - Livro das actas de vereações de janeiro a outubro de 1822,
contendo os principaes acontecimentos relativos á independencia.
Entre as mesmas actas são notaveis :

a) do memoravel acontecimento de 9 de janeiro, assignada por
José Clemente Pereira na qualidade de presidente da Camara, verea
dores, e muitos cidadãos. No fim da acta, e á margem, lê-se uma
declaração assignada pelo presidente e vereadores.

b) Da vereação de 4 de fevereiro, na qual resolveu-se solicitar do
Principe Regente D. Pedro a organisação de um conselho composto
de procuradores de todas as provincias.

c) Do Termo da acclamação do principe D. Pedro como protector
e defensor perpetuo e constitucional do Brazil. No acto de assignar
declarou D. Pedro que não aceitava o titulo de - Protector - porque
o Brazil não necessitava de quem o protegesse. Além do presidente
e vereadores da Camara assignaram muitos dos mais notaveis cidadãos
daquella época.

d) Do juramento prestado pelos vereadores e procuradores do
povo sustentando a regencia, e permanencia de D. Pedro. Além do pre
sidente, vereadores e procuradores assignaram cêrca de 2.000 cid~tdãos.

e) Da vereação de 10 de outubro acclamando- com o povo em cre
scido numero-o principe D. Pedro : Imperador e Defensor perpetuo do
Brazil. Tambem está assignada por grande numero de pessoas de todas
as classes sociaes.
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f) Da acolamação solemne e official do Imperador, em 12 de outu
bro de 1822. Além de D. Pedro I, ministros, presidente da Camara e
vereadores, assignaram muitos representantes de quasi todas as hierar
chias.

g) De vereação de 13 de junho de 1825, convocada expressamente
para tratar da creação de uma estatua equestre ao fundador do
Imperio.

25. -Actas e Otlicios da proclamação da Independencia, e accla
mação de D. Pedro I, remettidas pelas Camaras l\1unicipaes do
Imperio. 1822.

26.- Otlicios e cópias de actas das Munioipalidades provinciaes
adherindo á attitude assumida pelo Senado da Camara desta cidade, em
relação aos acontecimentos politicos a partir de 9 de janeiro de 1822.
Com assignaturas autographas dos presidentes e vereadores das mesmas
Municipalidades.

27. - Representações populares e oópias de aotas de vereanças
provinoiaes, pedindo a convocação de uma Constituinte brazileira.

28.- Acta das vereações de 15 de maio de 1822 a 29 de novembro
de 1826. Continuação do historioo dos acontecimentos politicos referen
tes á Independencia e a Con tituinte.

29.- Conc ssão feita ao Senado da Cama.ra desta Córte, em 1822,
para entrar - quando encorporado-na sala do doce!.

30.- Instrucções para os deputado do Rio de Janeiro á Assembléa
Constituinte portugueza (OaIGI AES E CÓPIAS DAS) j acompanhadas de
algumas cartas dos nomeados para a commissão organisadora das
mesmas instrucções, aceitando e agradecendo a nomeação.

31.- Acta do juramento prestado na presença de Sua Magestade
o Sr. D. Pedro I, 1J ar occasião da sua coróação em 1 de dezembro de
1822, pelos procuradores geraes das provincias, Senado da Camara e
procuradores das demais Municipalidades. Tem cêrca de 30 paginas de
assignaturas.

« Por nós, e em nome do Povo, que representamos, juramos obser
var e guardar a nossa Santa Religião Catholica Apostolica Romana.
Juramos obediencia ás leis. Juramos obedecer ao nosso legitimo Impera
dor Constitucional e Perpetuo Defensor do Imperio do Brazil D. Pedro I,
e da mesma maneira reconhecer como taes todos seus successores,
e da sua Dynastia, na fórm da successão que fàra regulada pela Con
stituição do Imperio.

32. -Actas (publica-fórmas das) Camaras municipaes das provincias l

acclamando D. Pedro I Imperador do Brazil.
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33. - Li vro das actas, eleição da mesa e apuração do e cru
tinia para os deputados pelo Rio de Janeiro á Asembléa Constituinte
portugueza. Datado de 23 de julho de 1822, e rnbricado por José Paula
Figueiróa Nabuco de Araujo. O encerramento du Termo está assignado
por todos os eleitores. (Addicionada ao mesmo lÍ1i ro acha-se a procu
ração outorgada pelos eleitores aos deputados).

34.- Omcio da vereação de S. Paulo, datado de 13 de novembro
de 1822, ao Senado da Camara do Rio de Janeiro, acompanhando as
seguintes peças, que se acham juntas ao mesmo Officio :

a) Cópia da acta da vereança extraordinaria de 12 de novembro
de 1822, na qual foi presente e aceita uma representação assignada
por 196 cidadãos que declarar<l,m adherir á vontade do povo e tropa do
Rio de Janeiro, para que fossem reintegrados-como foram-em suas
pastas os ministros José Bonifa.cio e seu irmão Martim Francisco.

b) Cópia da mesma representação, mas semasassignaturas, cujo ori
ginal acha-se á fi. 45 do Registro gera.l da Camara da cidade de S. Paulo.

O officio está assignado pelos vereadores: Bento José Leite Pen
teado, José Mariano Bueno, Antoniu Sabino da Fonseca, Antonio da
Silva Prado e Antonio José de Oliveira Barbosa.

35. - Representação endereçada ao presidente do Senado da Ca
mara (José Clemente Pereira), afim de que o mesmo Senado se dirija
ao principe real D. Pedro pedindo-lhe para ficar no Brazil. 88 paginas
de papel de Officio sem pauta; sendo 8 paginas da representação
56 de assign;].turas,-e as restantes em branco.

36.- Papeis relativos á subscripção popular promovila pela Ca
mara para acudir ás emergencias do Estado, no começo do anno de.
1822. - A collecta fez-se pelas ciasses do commercio e industrias.
. 37.- Representação de varias cll1sses industriaes, pedindo ao prin

cipa D. Pedro para ficar no Brazil.
38. - Circular ás Camaras, regulando a nova fÓl'ml1 tia Escudo

d'Armac:;, Bandeira mercantil a Tope Nacionl11 do Brazil, 23 de setembro
de 1822.

39. -Registro das cartas e omcios recebidos pelo Sonado da Cl1lnara,
1822 a 1825.

40. - Officios e actas das diíferentes vereanças do Imperio, de 1822.
41.- Registro das portarias, Offlcios, avisos a demais aconteci

mentos officiaes concernentes ao perioelo historico ele 1822 a 1826.
(A pagina patente ao publico registra a Falla que a Sua Magestade

Imperial, e Defensor perpetuo do Brazil, dirigia o Presidente do
Senado da Camara, em 12 de outubro ele 182.2.)
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42. - Correspondencü1 da eleição da Assembléa. 1823 a 1828.
43. - Termos de juramento de fidelidade prestados pelos estran

geiros, que adheriram á Independencia. 1823 a 1824.
44. - Papeis relativos a Constituição do Imperio. Avisas e Ofacios

regu1:1lldo o mouo de juraI-a. 1823 a 1825.
45.- Termo do accórdo de vereação em 20 de dezembl'o de 1823,

aceitando em nome do povo o projecto da. Constituição apre entado por
D. Pedro l, e pedindo ao mesmo augu to senhor para pol-o de ue logo
em execução. A' assignatura do presidente e verp.adores do Senado
da Camara seguem-se as de p~ssoas do povo em crascido numero, occu
panda 83 paginas.

46, 46 a e 46 b. - Omcios e actas das Camaras provinciaes acei
tando o projecto da Constituição apresentado por D. Pedro I, e pedindo
a sua immediata execução.

47. - Registras dos officios, editaes e proclamações do Senado da
Camara concernentes aos movimentos politicas de 1821 a 1822.

48.- Acta da apuração dos juizes de facto e promotores para co
nhecer dos abusos de liberdade de im prensa, em 8 de fevereiro de 1829.

49. - Registro das portarias do Ministerio do Imperio sobre 'a
CODsti tuiu te, contendo o Projecto da Constituição aprflsentada por
D. Pedro I, em 1823; e todos os actos referentes a adopção e juramento
oa mesma; e por fim as in trucções para a eleição da primeira assem
bléa legislativa em todo o Imperio, inclusive a provincia Cisp1atina,
]823 a 1829.

50. - Papeis relativos ao primitivo projecto de uma estatua eques
tre a D. Pedro I (Otllcios das camaras provinciaes adherindo ao Senado
da Camara), de 1825 a .1827.

51.- Portarias do ministro José Clemente Pereira dirigidos à Ca
mara Municipal, sobre varias assumptos. 1828 a 1829.

52. - Registras de ameias, editaes e proclamaçõ':ls d Senado da
Camara, concernentes aos movimentos politicas de 1826 a 1829.

(Expõe· se no Regi tro do Bando '/1ltmicipal, e sua execução, ao
tempo da paz com Buenos-Ayres.)

53 e 53 bis.- Acta de apuração eleitoral de deputado pelo Rio de
Janeiro, em 1828.

54.- Registro e Cartas ue Lei sobre eleições municipaes. 1828 a 1829.
(Exposto no registro da lei de Iode outubro de 1828.)
55. - Portarias tlirig'idas ti, Camara Municipal por varias ministros

de D. PeclroI. 1823. •
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56 e 56 bis.- Portarias de José Bonifacio de Andrada e Silva diri
gidas ao Senado da Camara. 1823.

57 e 5i bis. - Officios . e representações de Camaras e pessoas do
povo pedindo a destituição de Joaquim Gonçalves Ledo do cargo de
procurador Geral da provincia do Rio de Janeiro. 1823.

REGENCIA

1831-1835

58.- Declarações feitas pelos estrangeiros naturalisMos em obser
vancia ao art. 10 da Carta de Lei de 23 de outubro de 1832.

59.- Projecto de reforma das Camaras Municipaes, por Balthazar
da Silva Lisboa. Oíferecido a esta Illma. Camara pelo autor, em 14 de
janeiro de Hl34, com uma carta autographa. Inedito.

, 60. - Acta da sessão de 21 de agosto de 1834, convocada expressa
mente para ser apresentado e lido o acto addicional, cuja cópia annexa
f6ra remettida pelo respectivo ministerio.

61. - Acta da sessão preparatoria, em 6 ele abril de 1835, e a da
eleição pam Regente do Imperio, procedida no collegio do Rio de Ja
neiro, em 8 de abril do mesmo anno.

A acta da eleição está assignada por todos os eleitores do Municpio.
Ns. 62, 63, 64, 65 e 66.- Documentos originaes da secção de in

strucção publica, escriptos e firmados por alguns dos professores mais
notaveis, taes como: Antonio Gonçalves Teixeira e Souza, Januario
da Cunha Barbosa, Fra.ncisco do Salles Torres Homem, Fra.ncisco de
Paula Menezes, Jorge Furtado de Mendonça, Bento José Martins,
Guilherme Paulo Tilbury, Francisco José Borges (membro do Instituto
Historico e Geographico Brazileiro), Pedro Bandeira de Gouvêa (pro
fessor publico da língua grega), Antonio Pereira de Araujo Pinto, João
José Vahia (professor publico de Rhetorica e Poetica), e outros.

67.- Planta de parte do morro de Paula Mattos, que acompanhou
uma escriptura de venda passada em 1768 do antecessor de F. de
Paula Mattos ; e na qual, como se lê no verso, discrimina-se a parte
livre do f6ro da que pertencia ao Senado da Camara, e por ella
aforada.

Exp.: A lllma. Camara Municipal.



Hydrographia

CHILE

1004. Apuntes hidrograficos sobre la c.osta de Chile acom
panados de algunos planos levantados por los omciales de la Armada
de la republica. Santiago de Ohile, Imp. Nac., 1866, I voI. in-8° de
192 pp.

Collecção de estudos hydrographicos e observações meteoro
10gicas etrectuados no 1ittoral de diversas provincias do Ohile,
portos e rios, acompanhada àe vl1rios planos, entre outros,
reconhecimento hydrographico do rio Mau1in, em 1856; a do
rio Valdivia e seus tributarias, 1850 ; porto de Oonstitucion, na
provincia de Maule; instrucções sobre o porto de Ooquimbo;
relatorio do commandante Escala sobre o reconhecimento
hydrographico da Oosta de Atacama, etc.

Exp.: Governo do Chile.

1005. Miscelanea hidrografica. Santiago de Ohile, lmp.
Nac. 1871-1875, 1 vol. in-4.o

Este volume consta dos trabalhos seguintes:
Esplo"acion de la costa de Llanquihue i anhipielago de Chiloe,

p,'acticada por orden cleZ supremo gob,ierno por Francisco V idal
Gormaú, capitan graduado de corbeta. Santiago de Chile, lmp.
Nac., 1871, in-4° de 168 pp.

Acompanha esta secção uma planta particular do estero de
Reloncavi, na provincia de Llanquihue, levl1ntada em 1871
pelos omciaes do Covadonga sob a direcção de Gormaz, na
escala de 1:80.000, com vistas diversas tomadas em diversas
posições, das montanhas e 1ag'os daquella região meridional
do Ohile;
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Reconocimiento deZ "io lIfauUn, pela mesma commissão acima
mencionada. Santiago de Chile, lmp. Nac., 1875, 111-4°de 170 pp.

Trabalho seguido do resumo tabellar das observações meteoro
logicas, feitas em S. Xavier de lIíaulin, a 3. m80 de altitude, de
23 de dezembro de 1873 a 9 de janeiro do anno seguinte, com
pletando-o rninucio o e detalhado relatorio do ajudante da re
ferida commi são exploradora, D. Carlos Juliet, ao ministro da
marinha, e uma bem desen volvida planta hydrog-raplJica especial
do rio Maulin e seus tributariús, trabalho digno de attenção
pela sua exactidão e clareza da zonn. representada, <tlém de
gravuras, algumas das quaes coloridas, mostrando os utensilios
d03 indigenas do al'chipelago O. da Patagonia, representando
pontos notaveis da Q;ona explorada, e um pequeno plano geo
logico da parte do Chile comprehendidn. entre os 41° e 42°
lato S. e 72° e 74° longo O de Greenw.

E:tp.: Governo do Chile.

1006. Anuario hidrografico de la marina de Chile publicado
por la oficina respectiva. Santiago do Chile, Imp. Nac., 1875 a 1877,
12 vols. in-4.°

Publicação importante da repartição bydrographica chilena,
são estes livros um repositorio iI lustre de leis, roteiros, in
strucções nauticas, viagens e explorações hydrugraphicas, no
ticias aos navegantes, memorias, relatorios, estudos de pharóes,
portos, bahias, rios, ilhas e ancoradouros, explorados por aquella
repa.rtição, bem como por oillciaes de sua marinba de guerra,
acompanhado de numerosos planos, cartas, reconhecimentos,
vistas e gravuras ilI u~trativas uo texto, além de outros estudos
sobre assumpto de interesse pn.ra a marinha em g·eral.

Exp.: Governo do Chile.

1007. Miscelanea hidrografica. Santiago do Chile, Imp.
Nac., 1879-1880,1 voI. in-8."

Reunião de varios trabalhos de interesse para a hydrographia
das republicas do Chile, Boli via e Peru, publicados pela repar
tição hydrographica do 1)rimeiro desses paizes uentl'o do periouo
acima notado, de accõrdo com as descripções de viagem, as no
ticias impressas, roteiros e mappas, de documentos, em summa,
fidedignos, ineditos ou não, de officiaes de marinha e exercito
daquella republicR, ou de pessoas de todo o conceito e criterio
scientifico para aquella repartição, como s deduz das notas e
observações que acompanham os Eeguintes trabalhos de que
consta o presente volume: .

Noticias deZ desierto i StlS recursos (1879). Refere-se a toda
aqueHa zona N. rio eh ile occupacla pelas provincias de Tarapucá
e Antofagasta, descrevendo o porto deste mesmo nome, Cha
cance e Miscanti, a1dêa Huacate, caminhos que conduzem ao
interior ue Caraeoles, os que partem de Chiuchiu para Atacama,
a villa de Aiquina, o caminhos que conduzem 1)ara a republica
Aro-entin:'l, da enrermidac]e tão commum aUi como perigosu, a
puna ao s01'ochc que reina nas orclüheiras, etc.
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N olicias del departamentos litomlde Tal'apacã i sus recUl'sos, poi'
Alejandl'o Bel·tl·and, injeniero civil; de Minas (1879), a'lompanhada
~e uma carta. dos desel'to de Tarapacá e Atacama, organisada
pelo mesmo enO'en11eiro civil Alejandl'o Bertrand, autor do
trabalho, segundo estudos hydrographicos exist13ntes, inglezes
e 11e panhóos, na parto que se refere u co ta, sendo o deserto,
entre os 19° 30' e 22°, om slla maior parte, uma reducção do
plano inédito das ~alitreras deZ Pel'ü, pelos engenheiros Bresson e
Percepied, e a parte comprohendüla enh'e os 220 624°, modi
ficada dos trabalhos publico, pela repartição hydrographica do
Chile e completada em ·Yil'tude de informaçõ~s e planos particu
lare , contendo a, me ma 'larta algumas notas e dados estatisticos
tomados do Diccionario Geogl'afico i Estadistico deZ Perú, de Paz
Soldan, fornecidos a repartic;<10 por um explorador infatigavel,
Andres Luíseca.

Noticin.s de los departamentos de Tacna, Moquegua i Al'equipa i
algo soure la hoya deZ lago Titicaca, POl' la oficina hidrografica
(1879), com uma carta cllorogl'aphica do Peru, comprehendendo
a co ta marítima, os pontos blay e Puerto Chilca, e o interior
0,5 departan cntos de AI'equipa, lca, Lima e Huancavelica, publi
cada em 1880, por ordem do ministro da marinha do Chile.

Noticias soul'e las p"ouincias clel litm'oZ cOlTeSpol1dente al
depal·tamel1to de Lima i de la pl'ouincia cOrlStitucional deZ CaUao,
por la oficilUl. hidrog"a(ica (18 O), acompanhada igualmente, de
uma cart" cborogl'a]Jhicl' des a parte, en ll'e Puerto Clúlca e
Puerto Clnncay C0111 o traçado das ferro-vias que partem de
l.ima c Callao ; o finalmente:

Datos sob"e los l'eClWSOS i la vias de comnnmicaciOlt deZ iitOl'al
ele las provincias de Chancay i de Lima, pOl' la oficina hid'rografica
(lO), com uma pequena corta do departamentos de Lima extra
llid<1 do atlas geographico de Paz Saldan.

Exp.: Governo do Chile.

1008. J eog;:rafia nautica de la Republica de Chile por Fran
cisco VielaI Gormaz. Santiago de CJ~ile,lmlJ. N ac., 1880-1883, 1 vaI. in-8.0

- Collecção em um só volume de trabalhos divel' os, publi
cados dentro do prazo acima notado, contendo noticias, instruc
ções nauticas, raleiras, c tudos de marés, de magneti mo ter
restre, de meteorologia e outros de interes3e para a navegação
e hydrozraphia das costas do Chile, desde o archipelago das
Ilhas ChiLOé (ao sul) ate o porto de Arica.

Exp. : Governo do Chile.

1009, Miscelanea hidrografica - contendo os seguintes tra
balhos. ({. Reconocimiento deI rio Buta-Paleua i dei caual FaUos por
ei vapor de li, republic:\' " Toro ,. bajo 1<1 direccioll dei capitan gra
duado de fl'agata D. Ramon Serrano M. Samiago de Chile, lmp.
Nac., 1886 in-4° de ,136 pp. ~ - trabalho divielido em 7 capitulos e um
al'pendice, tratando do seguinte:

Geog.', ph)'sic:l. 17
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- De Valparaiso ao Piti-Paleoa - Remioiscencias historicas
sobre o rio Buta~Palena. - Rebtorio da viagem ao Buta-Palena
-- Conclusões sobre o valIe e o rio Buta-Palena, acompanhadas
do croquis do rio e do dial'io meteorologico _. Do Piti-Palena ao
porto lslas - Exploração do canal Faltos e suas adjacencias 
Noticias sobre os cl1naes, bú.nllados esteros e portos explorados,
acompanhadas de 2 planos hydraulicos desses canaes e portos
em estudos e do diario das olJservaçães meteorologicas sobre
a zona em exploração - Trata o appendice do relatorio geral
do ajudante da commissão, A. Histll Mal'kmam, a D. Ramon
Serrano, director e chefe desses traballtos hydrographicos
etrectuados nessa parte da região magallàoica ou costa da.
Patagonia Occidental;

- Derrotero deI estrecho de Mag,.Hanes y c,lDales que con
ducen ai golfo de Penas. Por el capitan D. Ricardo C. Meyne,
de la marioha ingleza. Publicado por orden de los lores deI
almirantazgo. Traducido ai espagnol por D. Patricia Lynch
Zaldivar, capitan de navio graduado de la marina de Chile,
publicado por orden deI ministro de marina. Valparaiso.
Imp. de la "Patria", 1874, io-8° de 117 pp. - Trabalho divi
dido em capitulas referindo o lo a parte comprehendida entre
a entrada oriental do estreito e Punta Areuas, o 2> desse ponto
para o occidente ( Los Evaojelistas), o 3° do extremo Occidental
do estreito ao golfo de Penas, com uma tabella das distancias
entre os diversos portos e ancoradouros do Canal Smith;

Jeogratia nautica de Bolivia de Ramon Vidal Gormaz, capi
tan graduado de fl'agata, 2a ed. anotada e con UD<t carta,
Santiago,lmp. ac., 1879 - Pequeno trabalho de 35 paginas
sobre o systema hydrographico da Bolívia, acompanhado de uma
carta topogl'aphica particular do deserto de Atacama, orga
nizada de aCCÓl'do com os tl'abalhos do engenheiro D. Augusto
Villanueva e outros viajautes notaveis;

- Esploracion d'1 las is las tian Felix i San Ambrosio por
la Canonera Covadonga aI mando dei capitan gl'acluado de
fr'agata D. Ramon Vidal Gormaz, en SetiemlJre i Octubre de
1874. Santiago de Chile, Imp. Nac., 1875. acompanhada da
planta geral das ditas ilhas e plano hydl'ographico parcial de
cada uma dellas, em escala gl'ande (1: 10.000).

Exp.: Governo do Chile.

1010. Miscelanea hidrografica. Contém: - Noticias sobre
el Canal T1"inidacl i sus adyacentes. Santiago de Chile. lmp. N ac. 1881.

Traduzidas do inglez pelo capitan-tenente D. Ramon Serrano
Montaner, da marinha chilena, tendo em vista as novas cartas
a que o texto se refere, levantadas pelo Alert da marinha
britannica, em commissão hydrografica nas costas do Chile de 1879
a 1880, estas noticias conteem uma clescripção das costas do canal
da Trindade e seUR atljacentes (caoaes Inocente e Concepcion) na
costa O, da região magaUanica, e dessa costa; Estudios hydrogra-
ficos sob}'e la Patagonia Occidental ejecutados po~' el commandante
i o(iciales de la real corbeta italiana Caracciolo en 1882. Santiago
de Ohile.lmp. Nac. 1883, in-4° de 34 pp. traduzidos pela
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repartição hydrographica do Cbile, com um roteiro dos ca·
naes e estreito de Magalhães, um plano hydrograpbico da bahia
Caraccio!o, na e c:lla de I :20.000. e outro e pecial ao canal Oeste
da P,.tagonia e i1lm H-mover; Derrotero de la_~ L-las Malvinas
pOi' B. J. SuUivan, capitan de la marina ingleiSa. Santiago de Chile.
lmp. Nac. 1882, in-4° de 98 pp. Trabalho trauuzido do inglez
por Carioli , da marinha fr,tnceza, e dessa língua pela repar
tiç.'io hydrographica do Chile, a qual completou-o com a addição
de varias noticias hydrographicas e dados extrahidos do Univers
(periodico geographico por M. Frédéric Lacroix), do Anuário
Hidrog"afico (tomo 7°, publicação da reparti\ão hydrog-ra
phica) e de noticias ba tant detalhadas ele Analen der Hydro
graphie wul mal'itimell Meteol'ologie, de Berlin, e da Revue
lJIaritime et Coloniale, de Pãriz, além de Outl'OS artigo.> menos
importantes publicados pelo mundo scientifico europêo;

- Esplol'acion hidl'ografica del litoral de Antofagasta por D.
Luis Pomal', capitan de fragata. Santiago de Chile, 1886, in-4'
de 63 PJ? Collecção i mportante de dados hydrographicos e
geographlCos colhidos ne sa exploração, con taudo, entre ou
tro pontos, da descl'ipção de viagem, comparações com Val
paraiso por meio do cabo submarino para determinar a lon
gitude ele Antofa,gasta, climatologia, ventos, correntes, etc.,
e fiua.lmeute, da parte hydrographica puramente, na quaJ o
autor trata do porto Antofagasta, Punta Angamos, porto de
Tocopilla, bahia de Mejillones dei Sur, etc.

Exp.: Governo do Chile.

1011. Mi/ilcelanea hidrografica - Na qual se conteem os
seguin tes trabalhos:

- Documentos para la historia de la nautica en Chile (deI
Anuario hidrografico, T. Xl) Santiago de Chile, Imp. Nac.,
1886, in-4° de 76 pp. Traz o relatorio da expedição geogra
phica do sargento-mór Barto!omé Gallardo LIa provincia de
Chiloé ao estreito de Magalhães, commissionado pelo Conde de
Castellar, marqllez de Malagon, governador e capitão-general
dos reinos e provincias do Peru, terra firme e Chile1 no intuito
de conhecer o estado de povoamento do dito estreIto e região
adjacente pelos soldados e exploradores ellropêos, considerados
inimigos, anno de 1674 - 75, e posteriormente por Antonio de
Véa. 1675 -1676.

- Meteorolojia, alguuos datos relativos aI terremoto deI 9 de
mayo de 1877, i a la ajitaciones deI mar i de los otros fenó
menos ocurrido sobre las costas occid. de Sud-America. 
consta de 32 pp. e sem mais declarações;

- El rio Valelivia - necesidael de canalizarlo, por F. Vidal
Gormaz, capitan de navio. ValJparaizo: lmp. de ta Patria
1886, in-8° de 27 pp.

- Mision de Francisco Vidal Gormaz a EstadosUniclos i Europa,
Santiago, Estabelecimento tipograpbico ele - La, Epoca - 1885,
in-40 de 44 pp. - Este tl'1lbalhe da con ta do modo por que e houve o
mesmo Sr. Gormaz como delegado scielltifico do Chile no congre so
internacional do meridiano, reunido em Washington, 1884. Traz
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mais um relatorio do serviço meteorologico em Madrid; um estudo
sobre as repartições hydrographicas e um catologo de livros,
ca,rtas e planos, editos e int3clitos sobre administração de ma
rinha na Hespanha e outros de interesse pn.ra a hydrogra.phia
do Chile arranjados e Íl'J,duzidos pelo referido Gormaz ;

- Los emblemas nacionales, Santiago de Chile, lmp. Nac,
1883, de 15 pp.- Tmbalho para servir de introducção ao codigo
de signaes da armada chilena proposto em concurso pelo capitão
de fragata D. Francisco V. Gormaz e approvado por decreto
do governo de 1882 ;

- Estuclio sobre el puerto de lquique, por Francisco Vidal Gor
maz, capitan de fragata. Santiago de Chile, 1mp. Nac., 1880,
in-8° de 24 pp. - com uma cn,rta hydrographica desta bahia
(Iquique) na escala de 1:25.000 pelo mesmo autor.

Exp.: Govorno do Chile.

1012. A-tlas contendo 81 mappas, cartas e planos hydrographi
cos e geographicos publicados pela repartição hydrographica do Chile,
de numeros I a 38; durante a guerra com o Perú e Bolivia, 34 map
pas, e publicados antes da fundação da repartição hydrographica,
9 mappas.

Levantados e publicados de 1854 a 1887.
Exp.; Governo do Ohile.

1013. Revista de lllarina -Cil'culo navl1l. Valparaiso,
6 vols. in 80 gr .1885 - 1888, com grande numero de mappas e grav.
interc. no texto.

Com excepção do tomo 6°, publica,do na masma cidade, na
Impl·el11.a del Nuevo .Mercurio, de RecaJ'edo S. Torrlero, em 1888,
todos os demais foram publicados nl1 Imprerlt'Z de la Patria, em
1885, 86 e 87.

Importante publica,ção mensal da marinha do Chila, o orgam
do Cil'culo Naval, contém esta revista grande e variada somma
de noticÍls e trabalhos interessantes so!.Jl·e tod03 03 ramos ele
conhecimentos maritimos c questões que á marinha uo Chile
se relacionam, taes como navegação, astronomia, geograpbia,
artilheria, torpêdos, machinas ti, vapor, construcção naval,
hydrographia, meteorologia, administração de marinha, etc.

Elíp.: Governo do Chile.

1014. Esploraciones geogrnficas e hidrogratlcas de José
Moraleda i Montero. Pl'ecadidlLs de UL1U, introeluccion por don Diego
Barros Arana.

Con un mapa - Documentos p:1r.L la historia de 1::1. nautica en
Chile. - Santiago de Chile: Imprel'lta Nacional, 1883, 1 vol. in 40 gr.
ele XXIV - 53,,) pp.
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Se a justa e mui honrosa apreciação critica, de que o presente
livro é precedido, não fO~iie por si só bastante para significar o
que eUe é, o quan to vale, a simple leitura de seu titulo de,e tra
duzir toda a sua importancia e merecimento. Pela natureza do
campo em que sua acção se exerce, pelo grande numero de ditll
culdades que precisa superar, imprevistas umas, outras de tal
sorte rudes ao ponto de exigir o sacrificio da propria vida.
o explorador, do mar ou de terra, precisa reunir graude e
variada somma de conhecimentos cientificos e praticas sobre
es es dous elemento, além de coragem e força de vontade
para não succumbir, como quasi sempre acontece, na luta com
elles empenhada para deva 'sar-lhe os reconditos mysterios
deixando seus traLJalhos sem resultado apreciave!.

.En tre os mais animosos, activos e competentes desses ex
ploradores, está o autor das viagens e campanhas geogra
pllicas e hydrographicas da America, com especialidade do
Chile, o Sr. D. Josó M. i Montera, cujos importantissimos
estudos, pela exten ão com que e apresentam, principalmente na
p:1rte hydrographica, constituem inteiro o presente volume.

D. José MOI'alcda i Mon tera na ceu na He panha em 1752.
Aos 20 annos era primeiro piloto da real armada, e embar
cando Desse mesmo anno em urna esquadrilha para o Pacifico,
inaugurou a sua brilhante carreira de llydrographo e explorador
hespanhol. Essa carreÍl'a abrange o longo periodo de 2-i
annos de constantes e ininterrompidos serviço. á. cansa da
hydrographia, levantando com o maior rigor que lhe permit
tiam então os in trumentos as cartas e planos por elle mesmo
construidos e desenhados á penna ou aquarella, de varios pon
tos da America, co tas do Peru e Chile com e pecialidade, a
cuja p:1rte S. com mais cuidado e assiduidade se dedicou, em
consequencia da cl'ença, que então dominava na colonia hes
panhola do Pacifico, d'l existencia de cidades desconhecidas po
voadas por hespanhóes na [arte S. O. da região magallanica.
Nes e ponto do Chile, onde abundam as ilhas, eram seus
trabalhos os mais esmel'ildos po sivel, não e quecendo esse
intelligente piloto a configul'ação das costas, a condições
nau ticas elos innumeros canaes que as separam, a amplitude
das marés, as vantagens e incou I'enientes de cada um de
seus portos e terreno vizinllOS, assignalundo aquelles que
eram inuteis, os susceptiveis de cultivo, e tudo, emfim, que
intere sa e póde convir ao conhecimento do engenheiro hy
dl'ographo.

A obra consta de duas partes distinctas: a la é a colleccão
das derrotas, diario, in;;trucÇÕes, descripções, etc., das viagens
de Moralada em 1786, 87 e 8 j a 26 comprehende e E8S der
rotas e diarios le navegação de 1792 a 1793.

Acompanha este volume a carta espherica, em escala grande,
da costa O. da Patagonia comprellendida entre os 41° e 46°
de lut. S. com inclusão do pequeno archipelago do Chiloé e
parte do grande ele Los Chonos, reconhecida e levantada por
ordem real e commissão do Exm. Sr. Cailio frei D. Fran
cisco Gil y Lemos, viee-rei do Peru, pelo alferes de fl'agata,
l° piloto da real armada, D. José de Moraleda, nos annos
de 1792 a 1796.
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A carta e texto são cópia fiel elo origio:ll existente no
deposito hydrographico de Madrid, extrn.hida pelo capitão
tenente da armada do Chile, D. Francisco Vidal Gormaz,
director da repartição bydrographica daquelle paiz, que as
fez publicar em 1885, como importantes documentos qUJ são
para a bistoria nautica daquella republica.

Dest'arte pre tou a geographia aquelle importante estabe
lecimento da marinha militar do Chile um bom serviço, o preito
devido aos muitos e valiosos trabalhos do celebre explorador
Moraleda, morto em CalJao em 1810, aos 70 annos de idade

Exp:: Governo do Ohile.

REPUBLICA ARGENTINA

1015. Oarta geografica que comprende los rios de la Plata,
Parana, Uruguay y Grande y los terrenos adyacentes.

London, Published for the proprietor by G. & J. Cary, April
10. 1826.

Exp. : Bibliotheca Imperial.

1016. Ensaio sobre la topografia, de los rios Plata, Parana,
Paraguay, Vermejo y Pilcomayo, para servÍL' de memoria a su navega
cion con un Mapa, calculado con arreglo a las ultimas obsel'vaciones.
Buenos Ail'es, Impreso en la Imprenta de Hallet y C. 1831, in fol.
de 16 pp.

E' tratado de Herman C. Dl.Oerhagen.
Exp.: Dr. J. A. A. de Oarvalho.

1017. Reconheci:rnento do Rio Uruguay. Corrigido de
Buenos Ayres até o Salto e levantado d'a1li até Cachoeira de Izidro
pelo Capitão Tenente d'Armada Imperial Francisco Luiz da Gama
Roza Desenhado pelo 2° Tenente Clementino Placido de Miranda
Machado 1847. Escala em legoas portuguezas - 1= 0,m0035.

Exp. : Bibliotheca de S. A. o Sr. Conde d'Eu.

1018. Mappa hydrographico do rio Uruguay desde o Salto
até Buenos Ayres copiado pelo 20 Tenente d'Armada Imperial Bra-



HYDROGRAPHIA 263

zileira C. P. de Miranda Machado, Porto da Corveta Dous de
Julho em Moutevideo. 1847.

Manuscripto. Escala?
Exp. : Pimenta. Bueno.

1019. Reconheci:rnento do Rio Uruguay desde o Quara
him até S. Borja e do Rio Ibicuhy desde a foz até ao arroio Pirajú
pelo capit.'io-tenente d'Armada Francisco Luiz da Gama Rosa em
1850. Copiado e reduzido pelo Tenente do Estado Maior Antonio
Pedro Lecór em 1850. Lith. do Archivo Militar - L. J. Gonçalves
Junior. E cala em leguas portuguezas 1 = 0,m.019.

Exp. : Bibliotheca de S. A. o Sr. Conde d'Eu.

1020. Oarte générale du Bassin de la Plata clressée cl'aprês
des documents recueillis SUl' les lieux et les meillem' plans partiels
de cette contrée por M. Coilluiêre Tenente Coronel du Geni. Mon
tevideo. 1850. Gravée au Depots de la guerre, publiée en 1853.
Gravé par Regnier et Dourclet, Lith. de Gratia. Escala 1

EXp. : Bibliotheca de S. A. o Sr. Conde d'Eu.

102i. Oolecion de obras impressas y m3Jluscritos que tratan
principalmente deI rio de la PIll.ta formada por Pedro de Angelis.
Buenos Ayres, 1853.

Exp, : Secretaria d'Estrangeiros.

1022. Mappa hydrograpbico do Rio da Prata e Uruguay para
acompanhar o projecto de navegação entre Montevideo y Alto Uruguay,
apresentado pelo Illm. Sr. João Carlos Pereira Pinto, Consul Geral do
Brazil na Confederação Argentinll, ao Governo Imperial. Organisado
e construido pelos Engenheiros civil (sic.) Francisco Grosperin Major
y Sarmat (1) da Lauraux de Bousquet ex-Engenheiro militar. Em
Buenos Ayres Iode Fevereiro de 1860. Escala de leguas marítimas:
I = Oro ,065 ,

Traballio original e malluscripto, excellentemente desenhado,
digno de consulta, pela exactidão que o reveste.

Exp. : Repartição Rydrographica.

1023. Derroi.ero deI rio de la Plata por el Lieutenant-Com
mandeI' Henry H. Gorringe de la marina de los Estados Unidos de
Norte America. Traducido para la oficina hydrografica por Ramon
GuerreI'o Vergara.
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Santiago, Imp. de Si! veria dei Mercnrio de A. M. Eche
verria, 18i5. I vol. in 4° ele 269 pp., com ~arios mappas interc.
no texto.

Collecção de dld03 ge:Jgraphico', e com particularidade hy
drographicos, sobre o estnario do Prata, s ndagens, e tu,los tias
marés, explorações de portos. rios, limite, noticias sobre pha
roes e outr03 apontamentos de interesse para a hydrographia e
navegação des5a zona mol'idional ela Amet'ica tio Sul, acompa
nhada de varias mappas com flS vistas da ilha Lobo. e Flores,
arredores de Punta-Negra, serro de Montevidéo, e resumos ta
bellares de observações meteorologica , com um appendice, tra
tando de um estudo sobre a determinação da longi lude da costa
oriental da America do Sul, pelo ollicia.l da mariuha francem
El'llest Mouchez, hoje contr'almiraute e director do Observato
rio A tronomico da França, completado por um capitulo Ijue tr" ta
das dispo ições maritimas I gae e regulamentares vigentes na
Republica Argentina, assig-nado por Mitre.

Exp.: Governo do Chile.

1024. Plano hydrographico dei Puerto Belgrano, Bahia Blanca
(Republica Arg-entína.) Confeccionado por el ingeniero Carlos A. Pica.
1884. Escala de 0."001: l.m

Buenos 11 ires, Jacobo Peuser, Editor.
E' trabalho feito por incumhencia da firma social de Bnenos

AyTes, Luiz d'Abreu & c.a, proponentes do Caminho de ferro da
Bahia Blanca a Villa Mercedes. (San Luis.)

Exp.: Jacobo Peuser.

1025. Plano definitivo deI Puerto de La Plata con las reciantes
modiilcaciones dei antiguo proyecto. E cala d 0.10 por 1.000 metros.

Casa ed itora, Jacobo Peuser, Buenos Aires, La Plala.
Exp.: Jacobo Peuser.

1026. Estudios generales sobre los rios Negro, Lima y Collon
Curá y Lago de Nahuel Huapi, com numerosas vistas das paragens
percorridas desde a barra do Rio Negro até o limite occidental de Nahuel
Huapi com uma carta dos rios explorados, por Santiago J. A1barracin
tenente da marinha argentina. 1mp. de Juan A. Alsima Buenos-Ayres
18863 vol.

Divide-se aste trabalho em tres volumes, o primeiro contém a
resenha historica das explorações e estudos Ceitas desde 1690 até
188·1 nos rios Negro e Limay com intuito de indagar das verda
deiras condições de navegabilidade que o.ITerecem estabelecendo
communicação fluvial entre o Oceano Atlantico e o lago Nahuel
Huapi.
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o 2° volume contém fr.lgmentos de diarios, iurol'mações e nar
rações de algum; dos princípaes exploradores do lago Nahuel~

Huapi e do rio Negro e doscri[lção da Putagania pelo padre Je
suit' Tomuz Folkenet' 17i4 - Diario do Piloto da armada Dr.
8a ilio Yillarino sobre o reconhecimento que fez do Rio Negro na
Co ta oriental da. Patagonia em li8Z. Plano diario do descobri
mento do Rio egro dJ Patagões levantado por D. 'icolas Des
colzi em lf<83- ingem li. Patagonia pelo Sr. Guilhermo COI
1852 - 1863 Viagem ae exploraç.'io no Rio Negro feita pelo Tenen
te-Coronel de marinha Sr. Ma.rtin Guert'ico 1872 e emfilT. viagem
da Commissi::.o Exploradora Argen tina dellde 1881 ate 1884.

o 3° volume traz dados meteorologicos nnnotados em época3
tlistinctas nos rios egt'o e Limay, conUuenci do Limay e dos
Collan-Curá e alto Zimay. Climatologia. O lago d Nahuel
Huupi e o rios Limay e Negro. Caracter-es geraos geologicos da
região que atrave-sa o rio egro, condições de navegabilidade

que este oD.crece e idéls gerae acerca dos navios que devem
con truír-se para navegal-o.

Opiniões e varias dúoumentos que ver aro sobre pontos geraes
relacionados com as expedições do deserto e com o tl'abalhos de
explomções realizados no rio Negro no Limay o no l(lgo de Na
buel-Huupi: (llguns documentos e opiniões que se referem á ex
pedição tio deserto em 1883 e ás campanhas do rio Negro e dos
Andes. Plauo e desenhos. Altnra sobre o nivel do mar do Lago
Nahuel-Huapi.

Os desenhos são do proprio autor.
Exp.: Governo Argentino.

1027. ExálU.en ele la propuesta y proyecto elel puerto deI Sr.
D. Eduardo Madero por Luiz A. Huergo, Discusion fcanca, 1", 2a e 3",
parte. BuerlOs-AYl'es: Imprenta de M. Biedma, 1886,3 vaIs. in-8.0 grs.
ele 152 pp. (la parte), 195 (2a ) o 188 (30 ), com 2 plano.

Acompanha a 1a parte de te trabalho, impresso distinctamente,
bem como as 2a e 30

, 2 planos contendo o lo o projecto ~~ral de
um porto para a cidad.e de Buenos-Ayre escala de 1:I.OW, pelo
autor do tl'abalbo, o ougenheiro Hl'ergo, que combate por inexe
qnivel e dispendiosissimo, o pl'ojecto definitivo elo porto do Sr.
Madel'o, projectado pelo;; engenheiros Hawkshaw San e Haijter,
em 1885: objecto do 20 plano.

Exp.: GOlerno Argentino.

PERÚ

1028. Diario deI viaje hecho el afio ele 1834, para reconocer los
rios Ucayali y Pachitea publical-o su autor el Benemerito Sarjento
Mayor de Ingenieros D. Pedro Beltran.

Arequipa, 1840.
Exp.: Secl'etllrb d'Estrangeiros.
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1029. Carta hydrographica do Rio Huallaga, levantada por
ordem do mm. e Exm. Sr. Cons~lheiro José Francisco de Paula Caval~

cante de Albuquerqu , Ministro do Brnzi! em Lima, por Francisco Pe
reira Dutra, 20 Tenente da armada. Rio de Janeiro julho de 1854.
Escala Om0015: 1 grão.

Manuscripto.
Exp.: Bibliotheca Imperial.

1030. Rio Ucayale até 8.° Latitude austral. Rio Quilhabambaaté
Cusco. Escala em leguas 1=Qm.007. Copiado em 1862. Belém 8 dejulho.
D. S. F. Penna. Manuscripto.

Neste Mappa lê-se a seguinte nota:
« Este Mappa creio que foi levantado pelo guardião do

collegio de Oeapa em 17\)0. Padre FI'. Manoel Sobreviela. Nota
de F. A. P. Bueno ».

Exp.: Pimenta Brreno.

1031. Oruz (Padre FI'. Laureano de la) - Descubrimiento deI
Rio de Maranon. Prata. 1878, in-4.0

Exp.: Bibliotheca Nacional.

1032. Jeografia nautica i derrotero de las costas deI Perú,
arreglado segun los documentos mas modernos por la oficina hydro
gráfica de Chile. Santiago, lmp. Nac., 1879,1 valo in-8° de 191 pp.

Contém, além do titulo que justifica a obra, uma pequena
noticia sobre a geographia politica do Perú, comprehendendo a
parte rererente ao roteiro, às costas desse paiz, desrle o rio Lóa
(boje costa do Chile) até o cabo de Nasca, d'ahi á ballia de Casma,
e da bahia de Casma ao rio Túmbes.

Exp.: Governo do Chile.

BOLIVIA

1033. EI Titicaca y sus contornos. Mapa en relieve. Trabajado
bajo los estudios cientificas deI Doctor Agustin Aspiazu y deI lnjeniero
José Rodriguez Rocha. Por Lorenzo Solar. Escala de 0.mOo135:1
milha.

E' trabalho de muito merecimento artistico pelas difficuldades
e cuidados que devem significar sua composição.

Representa em relêvo, em uma escala bem apreciavel, não s6
o lago Titicaca, como os accidentes topographicos dos terrenos de
sua vizinhança, como cursos de diversos rios que t8em sua origem
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nesse immenso lago de agua doce, situado no plateau da Boli
via ii. enorme altura de 4.000 metros sobre o nivel do mar e que
mede 8.340 kilometros quadrados; a cordilh~ra com se:tlE' gelos
perpetuas, florestas, valles, povoações, etc. tudo isso apresen
tando um trabalho de paciencia e muito conbecimento e gosto
artistico.

Exp.: Governo da Bolivia.

1034. Exploracion del Rio Grande ó Nuevo Guapay y
fundacion deI puerto de Higuerones, denominado por resolucion supre
ma «El Porvenir » veinte leguas aI Norte de la ciudad de Santa Cruz.
Expedicioll verificada y comandada por el Jefe superior dei Mamorá ciu
dariano Miguel Suarez Arana.

Cochabamba, Abril 1873.
Exp.: Secretaria d'Estrangeiros.

1035. Plano de los Rios Beni, Madre de Dios, Tahcuamanu y Day
comanu formado por el P. Nicolas Armentia en los afias de 1884 y 1885.
Escala 1: 1.500.000. Lith. Paulo Robin & Camp.'" Rio de Janeiro.

Exp.: Governo da Bolívia.

1036. Mapa dei Lago Titicaca - Formado por Josá Rodriguez
Rocha. 1888. Escala de OmOOI: I milha.

E' a planta topographica do lago Titicaca, manuscripta, em
papel-tela, construida de ac;}ôrdo com os trabalhos seguintes com
pilados pelo autor: dos engenheiro Hugo Reck (1862) Taime
T. Tompsom (1863), Daniel Barrera ( 1871 ), E. George Squiel'

( 1878), Charles Wiener e o mnpa boliviano organi ado em 1859
por AIldarza e Mujia; com modificações, para <L l1arte boliviana
do mesmo lago, e parte das provincias Omasuyos e Pocajes, ii.
vista de varias planos particulares e dados fornecidos pelo Dr.
Agustin Aspiazu.

Exp.: Governo da Bolívia

1037. Plano dellágo Titicaca. Levantado por Eduardo Idiaquez,
Injeniero civil. Escala I kil.=0.mOOI74. Copia por José F. Corrales.
La PCtZ, 1888.

E' trabalho manuscripto, cópia do autographo inédito.
Exp.: Governo da Bolivio..

PARAGUAY

1038. Mapa dei Rh de la Plata seg'lm los discubrlmientos geo
graficos dei ano 1616.
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Parn.guay, Õ Provo de Rio de la Plata cum regionibus adiacen
tibus TVCVMAN et S. CRVZ DE LA SlERRA. AMSTELO-DAMI,
Guilzelmus Blacuw excudit. MDCX VI ANNO.

Exp. Bibliothec~ Imperial.

1039. PIano deI Rio Bermejo desde sus cabezeras hasta au de
sagui en el deI Paraguay navegado y re onocido eu 1826, por el ciuda
dano P,lbl'J Soria, Miemtro de una sociedad Cormada ii. este objeto bajo
el nombre de CompaJ1ia dei Bermejo, octubre, 10.1831. Buenos-Ayres.
Lito: J. P. Clllle S. I:{osa 115. Nicolas Descolzi Piloto de la Expedi-
cion.

Exp.: Instituto Polytechnico.

1040. Carta plana que acompanha uma memoria e reconheci
mento do Rio P:1raguay desde a foz da Bahia Negra até a cidado de
Assumpção, pelo capitão de fl'agata Augu to Leverger: -Cart:1 esphe
rica que comprehende o Rio Paraguay desde a cidad~ de ASSllll1pção
até o estl'eito de S. Xavier, formada na expedição, que por ordem do
Exm. Sr. Vice-Rey de Buenos-Ayres fez o tenente de navio D. Martin
Boneo no anno de 1790 com o reconhecimento dos estabelecimentos
portuguezes, formados n:1 margem deste rio.

Cópia de 1851-Aquarella.
E>.'P': Secretaria d 'Estrangeiros.

1041. Pasos (Ignacio de)- Diario de una navigacion y re
conocimiento deI R.io Paraguay, desde la ciudad de la Assumpcion,
ha ta los presidios portuguezes de Coimbra y Albuquerque ... Primera
ediciou, Buenos-Ayres, lm1J~'enta det Estado, 1836, in-4. o

EXp,: Bibliotheca Kacional.

1042. T.l'acli survey 01' the river Paraguay (Leet 10 Frun
Guardi a cervite to Lat. 260 5. near oliva) sUl'veyed by commander
Ths. J. Page U. S. S. Water Witch. 1855. scale 1:100:000.

Exp.: Repartição Hydrographica.

1043. PIan-ta hydrogl'aphica do Passo da Patria, incluindo o
canal privado dos p:traguayos e uma parte do rio Paraguay desde as
Tres-Bocas até a lagoa Serena ou Sirena; com as posições da Esquadra
Imperial Brazileil'l1 nos combates de março e abril de 1866. Levan
tada por ordem doIllm. eEx:m. Sr. Vice Almira,nte Viscondo ele Ta~

manda.ré, commandante em chefe das Corças, pelos officia.es primeLl'os
tenentes da armad:1 Antonio Luiz von Hoonholtz commandante da
canhoneira A.raguary,-Arthur Silveira da Motta, secretario do Exm.
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Sr. AlmiL'ante 1\1. R. da C. Couto, c0mmandanto do p.ttacho trans
porte 19uassie, cO:ldj uvados na sondagem pelo pratico 2° tenente
Fernando Etchebarne. Mandada lithograph'w pelo Exm. Sr. conso
lheiro A!l'onso Celso de As is Figueredo, Ministro e secretario de Estado
dos Negocias da Marinha 1866. Construida e desenhada, por lIoonholtz.
Riode Janeil'o LHhogrJ.pllia do Imperial Iu,tituto Arti~tico. Em quatro
folhas.

Exp.: ln muLo PolyLoehltico.

Hydrographia geral

1044. Rios do Brazil. Perfis longitudinaes coordenados p010
Barão Homem de Mello. Inedi to. 1889.

Comprehende uma larg-a somUla de estudos sobre di versos rios.
Entee os ma.is importante perfis destac~m-se os seguintes: o
do rio llIadei"a, o do rio S. Francisco, dos rios ParaJtyba e Para
hybuna, intlicanuo as secçõas naveg<\veis daqueIle, os trechos
encachoeirados, etc., etc.

Exp. : Bariio IIomem de Mello.

1045. ])J:appas dos rios Uruguay, Paraná, Iguassú e outros
para m03trar a fronteira do Imperio com a Confederaç-o Argentina, ou
a. Republica do Pa.raguay, pelos rios Pepiry-guassú e Santo Antonio.

O mappa de uma parte do rio UruCl'uay e extrahido do grande
mappa de Cabvez ; o do rio Santo Antonio ó extrahido do mappa
de Elliot j e o mappa da urea limitada pelo rios Igua-sú ou
GranLle Coritiba, Rio ovo, anta Antonio, Rio Novo Pepiry
guas ú dos hespanhóe , e rio Pepiry-guassú ou, Sa.nto Antonio li
que constitue - a ;ona contestada - é extrahldo do mappa de
Ulhoa, .A.lbear, Vega CaiJ.l·al e RO$cio e org:1llizado por Cabre;; em
1802 pam cumprimento do tratado praliminar de limites de 11
de outubro de 1777.

Mantlscl·ipto.
Exp. : Dr. Braúlio Machado.

1046. Figueiredo (Manoel de). Hydrographia, exame de
pilotos. Com os roteiros de Portugal par", o Brazil, Rio da Prata ..• c
Indias de Portugal e Castella. Lisboa, l"icmte Alva,'es, 162, 4° com est.

Exp. : Bibliotbecn NaclOnal.
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1047. Carta reduzida da parte meridional do Oceano Atlantico
ou Occidental desde o Equador até 30 8' 20" de latitude. Dedicada a
S. A. R. o Principe Regente N03S0 Senhor. Por José Fernandes Por
tugal, 1802. (Rio de Janeiro). Lith. do Archivo Militar. 1858. L. J.
Gonçalves.

Esta carta li orlada com os seguintes planos:
- Plano do porto de Loanda, capital do reino de Angola.
- Plano do porto de S. Felippe 1e Beuguella.
- Plano do porto de Tablebay.
- Carta particular da Bahia de S. Marcos, na entrada do

porto de S. Luiz do Maranhão.
- Vista da costa desde Cabo Frio até a Gavea, etc.
- Apparencia da cost:1 de Maçambaba, desde Cabo Frio até a

Ponta Negra, etc.
Exp. : Escola Polytechnica.

1048. Carte de l'Océan Atlantique meridional. Dressée em
1852 par Mr. P. Daussy, ing-énieur hydrographe eli chef. Commande..tr
de la Légion d'Honneur. Publiée par ordre de fEmpereur sous le Mi
nistére de San Excellence Mr. Théodore Ducos, secretaire d'etat, au
département de la Mal'Ílle et des Colonies. Au Depót Géneral de la
Marine en 1854. Gravée par Jacob. Ecrit par J. M. Harget et V. Carré.
Edition de 1866.

Escala:
Exp. : Bibliotheca de S. A. o Sr. Conde d'Eu.

1049. Manual de la Navigacion deI Rio de la Plata y de sus
principa1es afluentes con instrucciones para la recalada y derrotas de
ida y vuelta a Europa e por los Sem's. Lopo y Rindavets. 2a edicioll
ampliada e ilustre.da con una carta y vistadIJ. costa. Madrid. 1868.

Exp. : Secretaria d'Estrangeiros.

1050. Navegação interior do Brazil. Noticia dos projecto~

apresentados para a juncção de diversas bacias hydrographicas do
Brazil ou rapido esboço da futura rede g'eral de suas vias navegaveis,
por Eduardo José de Moraes, bacbarel em mathematicas e sciencias
physicas e engenheiro geographo pela Escola Central do lmperio, lo
tenente do Corpo de Engenheiros, sacio correspondente do Athenêo
Central. Rio de Janeiro. Typographia Universal de Laemmert. 1869,
in~8° de 246 paginas.

Com uma - nova C[1rt(l, chorograpbic(l, do Imperio do Brazil
reduzida pelo bacharel Pedro Torquato Xavier de Brito, tenente,
coronel honorario do Corpo de Engenheiros e sacio e1fectivo do
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ln tituto Polytechnico Brazileiro, da que foi confeccionada pelo
coronel Conrado Jacob tle 1 iemeyer e outros officiaes enge
nheiros em 1856. Gl'<Lvada 14'1. Lithogl'apllia, do Archivo Militar,
por Alvaro e Pereira, tio dia 3 a 7 de abril de 1867.

Exp. : Instituto Polyleobnioo.

1051. Derrot,ero deI estl'ecllo de l\1agallanes y canales que
conducen ai golfo ele Penas. Por el capitan D. Ricardo C. Mayne de la
marina real inglesa. Publicado pOi' órtlen de los lores dei almiran
tazgo. Traducielo ai espafiol pOI' D. Patricio Lynch Zaldivar, capitan
de navio gradu do de la marina de Chile. Publicado por órden deI
ministro de marina. Valparaiso. lmp. de la Patl'ia. 1874, I vol. in~8°

de VI - 117 pp.

Consta de tres partes: aI·, trata do estreito de Magalhães,
desde sua eutmda oriental até Puuta Arenas; a 2°, de Punta
Arenas para o occidente j a 3° refere-se aos cauaes comprellen
didos entre o extremo oeste do e treito e o golpho de Penas.

Exp.: Governo do Chile.

1052. The voyag'e of the "Challenger ».

The atlantic, a preliminary account of the general results of
the exploring voyage 01' H. 1\(. S. « Challenger », por Sir C.
\VyvilIe Thomson, professor de historia natural na universidade
de Edinburgo. Lonclres. R. Clay Son.s a1'ld Taylor Imp. 1877,
2 vols. in-So, com mappas e gravuras.

Exp.: Bibliotheca Imperia!.

1053. Orevaux (Jules) - Fleure de l'Amarique du Sud
1877-1879. Paris, Socilite de Geog~'aphie, 1883, in-4° oulongo.

Exp.: Bibliotbeca Nacional.

Cartas do Bl'azil

105·1. Plano da costa do Brazil desde o c.1bo do Norte até o
Maranhão.

Orig'inal a traço de penua. Sem titulo.
Exp.: Secretaria d'Estraugeiros.

1055. l\J:appa da costa do Brazil que contêm desde o rio Mon
daM até a ilha de S. João.
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Feito (3 delineado por José da Trindade, nas viagens ao Ma
ranhão em 1784 a 1786.

- E' original, c talvez o que melhor mostra aquella parte
da costa, seu' rio, ilhéls e bancos.

E.xp.: Secretaria d'Estrangeiros.

1056. Novo e exacto plano da costa do Brazil desde o fim de Lan
çais Grandes, até a ilha de Sam Joam. Delineado por José Patricia de
Sousa, 1790. Escala em milhas: 1 = Olll ,038.

Original.
E:tp.: Directoria das obras militares.

1057. Oarte réduite des cótés de la Guyane, comprises entre
les bouches de la riviàre des Amazones et ceUes du Maroni, d'apràs
les plans levé:; par les ingénieurs fl'ançai et portugais. Publiée par
ordre du roi sous le ministere de Son Exc. le Vicomte Dubouchage,
1817.

Cópia sobre papel vegetal.
Exp.: Secretaria d'Estrangeiros.

1058. Oollecção hydrographica de 15 mappas, desde o Rio de
Janeiro até o Rio da Prata e Buenos Ayres. R.edigida nos anuos de 1819
a. 1821 por occasião do serviço que fez no Brazil o major engenheiro
F. P. A. Moreira.

Exp.: Secrelaria d'Estrangoiros.

1059. Oarta geographica da parte da costa do norte que com
prehende a foz do rio das Amazonas desde um até quatro gráos de
latitudo boreal. Eith. do Archivo Militar. 1842.

Exp.: Secretaria d'Eslrangeiros.

1060. l\'.I:appa da costa do Brazil do Péba ao rio Piquiá, levan
tado no ultimo cl'uzeiro do brigue-escuna Legalidade em fevereiro
de 1853.

Sem autor nem escala.
Exp.: Repartiçio Hydrographica.

1061. Descripção da costa elo Brazil da. Ponta de S. Bento á
Pitimbú, apresentada pelo 1. tenente Vital de Oliveil'u. 1855.

Exp.: Secrotaria d'Eslrllngeiros.

1062. Roteiro da costa do norte do Brazil, pelo piloto pratioo
Joaquim Dnarto de Souza e Aguia.r. Sao Luiz, T!Jp. Mal'ariltense, 18~7.

Exp.: Viscouuc de BdaUl'ep.lil'e.



HYDROGRAPHIA. 273

1063. Mappa da parte da costa do Brasil entre o rio do Frade
e Mucury, copiado das cartas inglezas, mais correcto e augmentado
sobretudo nas ilhas, ba.nc03, canaes, corôl." pedras e recifes, pelo
1° tenente J. J. da Fonseca, commau lante do patacho Thereza, 1857.
Rio de Jamiro. Lith. do Archiuo Militar, A. M. S. Rodrigues.

Escala ~

Exp.: Repar~io&o Hydrographica.

1064. Roteiro da costa do norte do Brazil desde o cabo de S.
Agostinho até a cidade do Para indicando a maneira de fundear no
abrigo que otl'erece a costa; e bem assim as marcas de navegar por
den tI'O do canal da S. Roque, a derrota que se deve seguir por fora
dos baixos e finalmente as marcas e maneira de entrar em todas as .
barras e hahias da referida costa, pelo piloto, pt'atico da costa e do
numero d,), barra do Maranhão Joaquim Duarte de Souza e Aguiar.
S. Luiz, Typ. Maranhense. 1857, 1 vol. iu 4·.

Exp .. Biblio~heca Imperial.

1065. Oartas da costa do Brazil entre o rio Mossoró e o de
S. Francisco do Norte levantados por ordem do Governo Imperial sob
a administração do Sr. conselheiro Jos.\ Maria da Silva Paranhos mi
nistro e secretario d'estado dos negocio da marinha, nos annos de
1857 á 1859 por M. A. Vital de Oliveira l° tenente da arm'\da, ofll
cial da imperial ordem da rosa, cavalheiro da de Christo e comman
dante do hiate Parahybauo maudados publicar pelo Sr. conselheiro
chefe de esquadra Joaquim José Iguacio ministro e secretario <19 es
tado do negocias da marinha. Rio de Janeiro 1862. Lith. ímperia~ da
Eduardo Rensburg.

Cinco cartas.
Exp.: Repar~ioão Hydrographie...

1066. Oarta reduzida d.1 costa do Brasil do rio Mossora a
Ponta do Reducto levantada por ordem do Governo Imperial por M. A.
Vital de Oliveira l° tenente da at'mada, omcial da imperial ordem da
rosa e caval1eiro da de Christo. Coadjuvado pelos los Lnente. L. R.
Stepple da Si!va, L. A. da ilva Peixoto, 2°s tenentes J. L. e Teixeira.
E. Wandelkolk commandante e officiaes ~o Hiate Parahybano 1857 a
1859. Rio de Janeiro, fevereiro de 1862.

De~enhada por M. A. Vital de Oliveira.
Cinco fo~as.

Exp.: Repar~ioiio lIydrographicll.
Geogr. physica
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1067. Plano do litoral de~de o ;~mazonas até Cayenna, se
gundo os mappas dos engenheiros J. Simões de CaJ'v,llho, J. J. Victoria
da Costa, Pedro Alexl.IJdrino de Souza, ,\1entelle, Poirsou, Tal'dy de
Montravel, Carpentier e a cúta h'l. pouco levautada pelo c I pitão-te
nente José da Costa Azevedo, por Duarte de Poute Ribeiro. 1863.

Este plano acha-se no mappa geographico de uma parte do
Imperio etc. 1863.

Rio de Janei7·o. Lith. ele Rensbw·y.
Exp.: Secret~ria do Estrangeiros.

1068. Côtes du Brésil, Rio de la Plata, République du Para_
'g.ua-y. Cartes dressées d'apres les travil.UX exécutês SUl' les a,vis a
-xapaur le Bisson (de 1856 ~l. 1860) et le d'Entrecoateaux (1861-1862), et
com,petées a l'aide des documents les plus récents par MI'. Ernest
Mouchez, capita,ine de freg,lte, officier de l'ordre de la Légion d'honneur,
oífrcier de l'ordre de la Rose elu Brési!. Publiées por l'ordre de l'Empe
reur, sous le ministere de S. E. MI'. Le comte de Chasseloup- Laubat,
:sénateur, secrétaire d'Etut au Département de la Marine et des colo
nies. Au dep0t des cartes et pIam; de la Marine. 1864. Imprimé par
Auguste Bry, à Paris.

Contem:
26 Cc'1.rtas do Brasil, 2 do Rio da Prata e 3 da Republica do

Paraguay.
Exp,: Repartição Hydrographica.

1069. I-:Ia.l:feld (Henrique e Guilherme Fernando) Atias e re
lataria concernente á exploraçl0 do rio de S. Francisco de 'de a ca
choeira da Pirapára até ao oceano atlantico. Rio de Janei"o, 1860,

in-fol.
Obra capital sobre o assumpto.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

1070. Roteiro da costa do Brasil do rio Mossará ao rio de
S. Francisco do Norte por M. A. Vital de Oliveira, capitão-tenente
d'Armada Brazileira. Rio de Janeiro. Typ. Perseverança, 1864. 1 vol.
io-4° .

Exp.: Bibliotheca Imperial.

1071. Plano deI fondeadero de Villa Nova da Princeza Ilha de
San Sebastião (costa deI Brazil). Levantado por el comandante, oficiales
y guardia marina de la galeta de guerra espauõla Cerés eu iI mez de
Octubre de octocientos sesenta Y Dueve. Escala em metros: 25= 0,mOJ2.

Manuscripto (original ~)

Exp.: Repartição IIydrographica.
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1072. Les côtes l1u Bré"il, descriptiou et instt'uctions nautiques
par M. Ern~ 't Mouchez, c:lpit:1ine de vai'seau Premiére section du cap.

an Roque á Babia. Paris. Imp. l\ationale. 1874. 1 vaI. in~8.o

Exp.: lliuliotheca Imperial

1073. Ro-teiro da costa do Norte do Bl',lZil de'ue Maceiô até o
Parà, publieado sob os au picios do conselheiro Luiz A. Pereira Franco,
ministro da ma.rinha, por Felippe Frd.ncisco Pereira, pratico da mesma
costa. Pem'1mbuco. Typ. do Jon~al do R~cire 1877, 1 vaI. in-fol.

Exp.: Bibliolhcca Imp ria!.

1074. Cal~ta gera.l d:l costa do lmperio do Brazil indicando os
pharóes e pharalel ex.i'tentes, os em cO:lstrucçií. e 0- propostos pela.
repartiçãQ, com o'lim de SOl' a UBsnn c sta eiIicie:J.temente illuminada.
Litbogl'ajJhalla por ordem do E:.::m. Sr. Conselheiro Dr. Bmto Francisco
de Paula e Souza, mini"tro d.\ mU'inha. Litho. Paulo Robin & C.o

Rio de Janeil'O 1882.
Exp.: Hepnrliçã" II)' lro<>r.>.phica.

1075. Collec~ão precio a e itnportantissima de cartas, ]llantas
e reconhecimento:; bydrogr.\phicas referente a cô tas do Brazil, na
maior parte e Rio dn, Prata otrel'ecida pelA. repartição hydrogl'aphic:t
dos Estado ·Unil1os da America do Nort~, em Washington, á bibliothecn.
nacional do Rio de Janeiro, correcta tarlas, em junho de 1 87, segundo
as dMas otliciaes, pelo ell"'enheiro civil Edmund Cha-. Prei ,New,Yol''''',

Os trabn lhos da repartição hydrogl'aphica do Estado -unidos,
recommendam-se não ó pela exactidão e rigor de eusdados, como
pela ex.tL'rtortlinariil. aetivitlade qu~ o seu numeroso pessoal te
chnico emprega no lev.LUtiunento, impres'ão e di tribllição den
teo e fôr,\ do paiz, d~t' carh , plalltit I roteiros, bem ~omo dos
avisos aos navegantes balisamen tos. relatorios e torla n.s ope
raçõe g'eod'> icas e hydrogr~phicas, levadas ii. etreito por e 'e
importante estabelecimento scientif1c' da. marinh't militar da
grande ttepublica. Eis os trabalhos:

NillIEROS 29. Coast ar BI'a~il :. Pal'nambuco to Espirito anto-f873
» 30. Coast ar Bl'a~il : Espi)'ilO Sallto to Rio de la Plata-l ô9
» 306. BaMa - 1 71.
~) 44.O. M al'anharn Bay - 1873.
» 457. Coa t ar Bl'a~il: ~al'lta Anna to Ba?'l'a Velha d'Igua-

l'UÇU - 1873.
> 4.58, Coast ar Bra~il: de Iguaruçt'ta Aracati Açü - 1873.
.,. 459. » : Amcaty Açit to Cape 19uapé -1873.
}) 460. » : Iguapé to Rio lUossora - 1873.
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NUMRS. 461. » : San Roque lo Formosa - 1867.
» 463. ~ : Pernambuco to Maceid - 1807.
» 464a » : Maceid lo S. FI'ancisco Rivel' - 1867.
» 464b ) : San Francisco R. lo Inhambupe R. 1873
» 465. ) : Inhambupe to Morro San Paolo -1873.
»466. ) : San Paolo to Olivença - 1873.
~ 467. .. : Olivença to Ilacolomis Reefs - 1873.
« 468. » : llacolomis to San Matheo - 1873.
»469. ) : San Mateo lo Benevelôle -1873.
»470. » : Benevente to Cape SI. Thome - 1873.
.. 471. » : St. Thome to Cape Frio -1873.
» 472. .. : C1pe Frio to Ilha Granrf.e Bay - 1873.
~ 473. » :IlhaGrandetoS.SebastirioI:ld.-1873.
» 474. .. : San Sebastião to Rio I guape - 1873.
» 475. » : Iguape to Cape Itapacaroya - 1873.
» 476. » : ltapacaroya to Cape Sta. Martha -1873.
» 477. l> : Sla. Mal'tha to Tramandahy Ba,' - 1873.
» 478. » : Tmmandahy to Lobos Isld - 1873.
» 479. Rio G"ande do Norte, Rio Parahyba do Norte - 1867 .
» 480. Ttltoya Bctr, Amaração Bar-1873.
» 481. San Roque Reefs and Channel- 1873.
» 482. Pernambuco Row, -1874.
~ 483. POl·t Maceid ~fol'ro S. Paolo, POl·t of Cananne 1864-61.
l> 484. liMos Anchorage, Cabral and Sta. Cruz Bay - 1863.
» 485. Benevente, ltapemirim, Ioacema, ltabap'll.ana Anchorage-

1863.
» 486. Abrolhos lslds, Espirito Santo Bay, Port Victoria - 1861
» 487. Busios Anchorage, Cape Frio Port - 1861 .
.» 488. Ilha Grande e Sepetiba Bay - 1869.
» 489. Coast between the Picinguaba and Tamandua Bay's -1867

» 490. ltapacal'oya, Q~tal'ap:lri Bal', Cambriú, S. Sebastião, Port •
BeUo, Sombl'u - 1867.

» 491. Santos Hal'bOl' - 1882.
» 493. River S. Francisco do Sul - 1862.
» 495. Rio Grande do Sul- 1873.
» 499. Maldonado Bay -1882.
» 503. Colonia Roads (La Flata) 1883.
» 537. The Rocas, Penedo de S, Pedro, Fen1anclo N 01'011ha

Isld.-1874.

» 616. Rio de la Plata, Nuevo Gulf - 1874.
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NUMRS. 617. Nvevo Gulfto MageUan Strait -1875.
" 672. Flores lsland to Punt del Cerro (Rio de la Plata) -1874.
» 778. Esenada de B07'ragan (Rio de la Plato) -1867.
» 886. Mouth of AmaZ'on River, Maraca to S. hão lsld - 1886.
» 888. Amazon Rive?' : Santa CruZ' to Vieira Branch -1881.
» 889. " : Vieira to Maracas Isld.
:) 890. » : Maracás to Villa Bella.
»891. :t : Vala Belia to Serpa.
:t 892. » : Serpa to Mandos.
J) 893. Madei?'a Rive?" : Mouth to San Antonio -1880.
:t 894. :t : T7'ocaná to Mataura Isld.
:t 895. » : Matau1'a to Tapurú ls1ad.
» 8 96. » : Tapu7'ú, to Veados Isld.

» 897. " : Veados to San Antonio.
» 930. Rio de la Plota and ApproJ.chf!s - 1886.
:t 969. Maracàs lsld to Paranahyba River -1885.
" 970. PO?'anohyba to Pe?'nambuco -1886.
:t 971. Bay of Rio de Ja?lei?'o -1885.
." 972. Ha?'bo?' of Rio de Janei?'o -1885.
" 975. Port of Ballia -1885.

Exp.: Bibliotbeca NaLÍona!.

AMAZONAS

1076. Configuração geografica e original da viagem da
Tabatinga, até o rio Vaatiparana. Arcbivo Militar. Sem data nem
autor. E:;cala. em leguas: I = OlD,028.

Manu cripta.
Exp.: DirecLoria das obras militares.

1077. Mappa do rio da Madeira desde a sua eonfiuencia no
Amazonas até a jUDcção dos rios' Mamoré e Guaporé que a Real pre
sença da Rainba lassa Senbora por intervenção do lllm. e Exm.
Sr. Martinho de Me110 e Castro, ministro e secretario de e tado dos
Negocio Ultramarinos faz de presente subir o Governador e Capitão
general da capitania do Malta Grosso e OuiaM, João de Albuquerque
de Me110 Pereira e Caceres. João de Albuquerque de Mello Pereira e
Caceres (assignat. autogr.) Escala em leguas: 1=Om0175.

Original.
Exp.: Directoria das obras militares.
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1078. Plano que representa a figura de uma parte do rio
Solimões, comprellendida entre S. Francisco Xavier dJ Tabatinga e o
rio Vaty-Paranà, este situado em 2°,30' de latitude meridional e
69°41 '30" de longitude a oeste do meridiano de Paris, aq uelle em
4°14' de Latitude Sul 71°52' de longitude a oeste do mesmo m~ri

diana.

Mo tro. os rios que teem os seus desaguadouros tanto na margem
septentrional CClmo na mel'iclional, e os lOg'Rres onde erigido&
foram os marco' de limites, com todas aquellas ii l1a que na
perigosa naveO'ação de te ca udalo o rio se descobriram, as quae
vam situadas no seu respectivo lagar, cujas denominações foram
dadas pelos indios praticos do raiz.

Erig-iu e delineou Euzebio Antonio de Ribeiros, sargento-mór
engenheiro.

E' original colorido.
Exp.:. Secretaria dos Estrangeiros.

1079. Mappa que mostra o confluente dos rios. Negro e So
limões, €I a direcção que toma o Amazonas. El'igiu e delineou Eusebio
Antonio de Ribeiros, sal'gento-mór engenheiro.

Original.

Exp.: Directoria. das obras militares.

1080. Mappa da j:orção do rio Solimões comprehendida entre
Vaatiparami., e Ego.. Archivõ Militar.

Manu cripta (S. a. n. d. n. e.)

Exp.: Directoria das obras militares.

1081. Plano geogra[ico do rio Branco e dos rios Uraricapará
Majari, Parimé, Tucutti e Mahu; que nelle rlesagnam. Levantado por
ord"m do governador João Pereira de Souza Caldas pelos engenheiros
Drs. Antonio Pires da Silva Pontes e Rica,rdo Franco de Almeida
Serra. Arquivo (sic) Militar. E cala em leguas de 20 ao gráo:
1 =001 ,0075.

Traz a seguiute declaração:
« O rio Mahu, do Ygar,lpé lurará para cima, corre entre altas

Serras até ii. Cachoeira Uruburú de difficil acces. o; e continuando
a Poente se divide em quatro braços, seguindo o principal (}
mesmo rumo· O rio Auaóau é ue gl'ande extensão, e s navega
com ditIlculdade pelas muitas cachoeiras que tem acaba em

erras, que formam egualmente as ca.beceiras do rio Repuuivini.»
Manuscripto. Original ~ (8. D.)

Exp.: DirecLorin das obras militares.
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1082. Plano que representa. porção do rio Solimões entre as
duas disputauas bocas mais occidentaes do rio lapurá para a acordada
demarcação de limites. Capitão José Simoins de Carvalho. Escala '?

Original.
Exp.: Directoria das obras militares.

1083. Mappa em que se mostra o reconhecimento do rio
Uaupés, des·le a fóz do Yncari ao Pororê-paraná pam. cima, e a com
municação mais alta do me mo Uaupés para o Japul':1 pelo rio
Unbunham a.té o rio Us aparaniÍ, que desagua no Apaporis. Copia
moderna.

Exp.: Secretaria elo Estrangoiros.

1084. Rio Wapes (sic). Copia.

Sem declarnção de autor; sem data e sem e cala.
Manu cripto.

EXp. : Pimcnta Bueno.

1085. Sketch map of the Amazons and its tributaries Near
the mouth of the Tal ajós.

Manuscripto. Sem e cala declarada, nem data, nem autor.
Exp. : Pimentll. Bucno.

1086. Mappa dos rios Uaupés, Apaporis e Japurá indicando
as communicaçõe para o rio Negro; assim como a communicação do
rio Uaupés para o Japura pelo rio Yucari ou Purureparana.

Malluscriptn. S. d. n. a. n. e.
Exp. : Pimeuta Bucno.

1087. Carta de uma porção do rio Apaporis. Archivo Milita,r.
(s. d. nem autor, nem escala).

Man uscripto .
Exp. : Directol'ia das obrs milita,·es.

1088. Carta lo rio Javary levantada e construida sob a
direcção do commis ario Jose da Costa Azevedo pelos Srs. capitão
tenente João Soares Pinto l° tenente da armada Geraldo Candido
Martins e l° tenente de engenheiros Jose Antonio Rodrigues. Co
piada sob a direcção do commissario Epiphanio Candido de Souza Pi
tanga, pelo capitão de engenheiros Joaquim Leovegildo de Souza
Coelho. Lith. do Archivo Militar L..T. GIz. 4 folhas.

Exp. : Directol'ia das obras m,litares.
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1089. N avegacion de los rios afluentes deI Plata. Ques
tion de la navegacion de los rios entre el Brasil, Paraguay y la Re
publica Argentina.

Exp. : Secretaria. dos Estrangeiros.

1090. M appa das communicações do rio Negro para o Japurá.
Manuel da Gama Lobo de Almada. Cópia moderna.

Manuscripto.
Exp. : Secretaria dos Estrangeiros.

1091. Plano geografico da parte do rio Negro desde a villa
de Barcellos até a serra de Cucui, e da boca de rio Uaupés até a la ca
choeira. Levantado em 1781 pelo astronomo Lacerda, e pelo capitão
engenheiro Joaquim José Ferreira. Do Archivo Militar. Escala em
leguas: 1 = Om.0065.

Manuscripto.

Exp. ; Directoria das obras militares.

1092. Plano de uma pequena parte do rio Amazonas, que
mostra a situação da boca do canal Avaty-Parana, na qual, por ser a
communicação mais occidental entre estes dous rios, se col10cou o
marco de limites elas corõas de Portugal e Hespanha, em 16 de se-

tembro de 1781.

CopIado e reduzido pelo capitão Pedro Alexandrino Pinto
de Souza.

- E' original, e mostra os marcos postos pela commissão
nos dous extremos do canal.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1093. Plano geographico do rio Branco e dos rios Urarica
pará, Majari, Parimé, Tacutú e Mahu, que nelle desagoam. Levantado
por ordem do lllm. e Exm. Sr. João Pereira Caldas. Por Antonio Pires
da Silva Pontes, Dr. em mathematica e Ricardo Franco de Almeida
Serra em 1781.

Original aquarella - com as assiguaturas autographas dos
autores.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1094. Carta do Avaty-Parana, obtida no anDO MDCCLXXXI,
pelo Dr. José Simões de Carvalho.
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E' original.
- Depoi que a commlssao mixto luzo-castelhana assen

tou o marco na bocca do Avaty-Paraná, subiu Simões com
outro geographo pelo canal e levantaram o melhor plano delle,
como exames po teriores teem confirmado.

Exp.; Secretaria dos Estrangeiros.

1095. Delineação de uma parte do rio Solimões, situado
entre o desaguadouro do Avaty-Paraná e a fóz do rio Teffé. 0 Figura
sujeita á observações astT'onorrrica da presente demarcação. 6 Lagar
por latitude observada. O Lagares situados sem latitude e longitude

por observações.

Direcção supposta das parte não examinadas.
Anno de MDCCLXXXII.
Eri~u e delineou Euzebio Antonio de Ribeiros, sargents-mór

engenheiro.
- E' original colorido.

Exp.: ecretaria dos Estrangeiros.

1096. Oa rt.a geograplüca do rio Javary até a Latitude sul 5°
36', pelos engenneiros José Joaquim Victoria da Costa o Pedro Alexan
drino Pinto de Souza, em 1787.

E' copia do original que e tá no Arcbivo Militar.
Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1097. Collecção de enrta do rio das Amazonas, desde a fóz
do rio Tapajóz até a fóz do rio Negro em grande escala, com os fun
dos, baixos e notas para a navegação de alto bordo j mandada pelo
llIm. e Exm. Sr. capitão-general do Pará D. Francisco de ouza

Coutinho.
Levantadas sobre o loc e ~t agulba maO'netica, e corrigidas

sobr observações de longitll lo, latitude e declinação da agulha.
Pelo Dr. em matbematicas e sargento-mór de engenheiro

Jo é Joaquim Victoria da Costa, 1797.
- São 8 folhas originaes.

Ex p.: Secretaria dos Estrangeiros.

1098. Plano geograpbico do rio Branco, seus confluentes e
cabeceiras do Rupunuri, o qual por ol;dem do IlIm. e Exnl. Sr. capitão
general João Pereira Caldas, fez levnntar o coronel Manoel da Gama
Lobo de Almada em resultado de pessoal exploração de que foi incum
bido no anno de 1787. Archivo Militar 27 de julho de 1843. Copiada
por Cbristiano P. A. Coutinho l° tenente graduado de engellheiros.
Escala em milhas 3=Om,0075.

Manu ·cripto.
Exp.: Directoria das obras militares.
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1199. Navegacion deI rio Beni, Rogoaguada, Madera y
otros en el depal'tamen to por D. José Augu tin Palacios - Afio de 1844
e por Tadeo Haenke en 1799.

Exp.: e l'eta.ri~ dos Est.rangeiros.

1100. EI Rio Amazonas y las comarcas que formam su haja e
vertientes hasta el Atlantico. Lima 1~53.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1101. Esboço do mappa do Solimões e Maranon até Nauta.
ConRtruido e rectificado segund o a noções existentes e as proprias.
observações pelo abaixo u'ssignado e nviado em commissão a bordo do
vapor lúarajó na occasião da I" exp edição ao Perü da Companhia de
Navegação e Commercio do Amazonas; pelo Exm. presidente da pro
vincia o Sr. Herculano Ferreira Penna, senatlor do imperio. Em se
tembro e outubro de 1853. Cidade da Barra do Rio Negro 17 de
novembro de 1853. Conde Florestam de Rozwadowski major de estado
maior em commissão de engenheiro na provincia do Amazonas. Copiado
e reduzido pelo majorJ. M. da Silva. Archivo Militar, em 1854.

Escala em leguas : 10 =om,042.
Manuscripto. .

Exp.: Directoria das obras militares.

1102. Configuração do rio Jupurit até a segunda cachoeira
grande. Feita na diligencia do antecipado conhecimento do mesmo rio
por ordem regia no anno de :.\1. OCC. LXXXI. Re so correcta da varia
ção da agulha magnetica. Levantada por Pedro Alexandrino Pinto de
Souza capitão engenheiro e José Simões de Carvalho. Doutor em
mathematicas e posto em limpo por Joaquim José Ferreira e Ri
cardo Franco de Almeida erra capit11eu engenheiros. Copiada pel(}
capitão de I" classe do estado maior Manoel Francisco Coelho de Oli
veira Soares. Em junho de 1853, no Archivo Militar. Escala? Traz
esta nota: Foi dito pelos praticas, que o rio Caninari passa antes das
cabeceiràs do Issá.

Manuscripto.
Exp.: Directoria das obras militares.

1103. Derrota Figurada desde Manáos até Santa lzabel
do Rio Negro levantada. pelo piloto (sic) Irineu José da Rocha comman
dante do vapor MOl1archa o:fferecida ao Illm. Sr. Manoel Antonio Pi-
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menta Bueno muito Digno Gerente da. Companhia de Navegação, e Com~

mercio do Amazona,. 1856, desenhado por Frederico ..... engenheiro
civil.

Manuscripto ol'jginal.
E cala.

Exp.: Pimenta Bueno.

1104. Expeditions ioto the valley ofthe Amazonas, 1539,
1540, 1639, tradusida e editaria com notas, por Charles R. Markbam F.
R. G. S. autor do au~co e Lima. London Prent.forthe HaMuyt Society
1859 1 vaI. ill-4o com mappa.

Exp.: Bibliothecn. Imperi:l1.

1105. Plano que compreheode a distancia entre S. Francisco
Xavier da Tabating-a e a boca do rio Javal'i, situada entre 40 17' 31" de
latitude meridional e longitude 71 0 53' II. ao occidente do meridiano
de Paris, com parte do mesmo ri até o lagar onde o naveguei. Expõe
juntamente a distancia entre a foz do ilito rio e o marco de limites,
collocado na margem austral, qua i na direcção O. N. O. a leste da
oca do Javari. Contém lambem este mappa a ilha de Javari, Masseira,

Taxi, e parte da Aramaça j ilhas até o presente não lançadas em car
tas. (Assignado) Eu ebio Antonio de Ribeiros, sargento-mór enge
nheiro - Copiado. Archivo Militar 14 de abril de 1860 J. J. de L. S.
Escala em leguas de 20 ao grão: I=0,m215.

Iauuscri pto.
Exp.: Directoria das obras militn.res.

1106. Plano que comprehende a distancia entre S. Francisco
Xavier de Tabatiuga e a boca. do rio Javary, situada e em 40 17' e 30
de latitude meridiana.! e a longitude de71 0 53' 30" ao occidenle de Paris,
com parte do mesmo rio. Levantado em 1782 por Eu ebio Antonio de
Ribeil'O, nas demarcações de limites. Mostra tambem a linha reta tira
da de Tabatinga á fóz do Apuporis, em conformidade do h'atado de
limiteas concordado com a republica do Perú em 23 de outubro de 1851.
Rio de Janeiro, março de 1861 (assignado) Conselheiro Duarte da Ponte
Ribeiro, Izaltino José Mendonça de Carvalho.

O mesmo anterior. outra edição.
Exp.: Secretaria dos Est rR.ngeiros.

1107. Plano do porto de Manios levantado pelo lo tenente da
armada R.ufino Luiz Tavares commandante do vapor Pir(ljci em 1861,
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de uma parte do rio Negro e
Joaquim José Ferreira, capitão
Copi tda pelo Bacbarel Luiz José
engenheiros. No Archivo Militar

sendo ministro da marinha o Exm. conselheiro chefe de esquadra J. J.
Ignacio. Com a assignatura autographa do autor. Escala de meia milha
portugueza =om,094.

Manuscripto original.
Traz a seguinte declaração: A posição do melhor fundiadouro

é a seguinte: N. . O. com o logar do forte de S. Jo é e ao
S. E. com a ponta dos Remedios, rumos magneticos. Posição do
ancoradouro em Manaos:

60° 3' 23" ao O. de Green. em Longitude.
3° 3' 53" ao S. em latitude.

E:>:p.: Repartição Hydrograpbica..

1108. Planta do rio AmlLzonas, desde Serpa até Manaós,
para mostrar onde se perdeu o Vapor Rio Negro da Companhia,
e encalhou o Morona vapor de guerra peruano em 1862.

Copia sem titulo.
Exp. : Secretaria dos Estrangeiros.

1l09. Car-ta geographica
do rio Uaupés levantada por
de engenheiros. Anno de 1780.
da França, capitão do corpo de
em o Anno de 1862.

Manuscripto. Escala?
Exp. : Directoria das obras militllres

1110. Carta hydrographica do rio Amazonas para a sua
navegação do Pará até Manàos. Organi ada por Jo é Antunes
Rodrigues de Oliveira Catramby, commandante dos vapores da
Companhia do Amazonas. Rectificada pelo conselheiro Duarte da
Ponte Rib iro, e o major Izaltino José Mendonça de Carvalho, a
vista de trabalhos e peciaes praticados sobre o mesmo rio por
diversas commisões scientificas . 1862.

Exp. : Repartição Hydrograpbica.

1111. Carta geographica das viagens feitas nas capitaruas
do Rio Negro, e Matto-Gros o desde o anno de 1780 até o de
1789 para servirem de base á demarcação dos limite s das ditas
capitanias a respeito dos dominios hespanhoes a eIlas contiguos

pelo Dr. emmathematica, José Joaquim Victoria da Costa. Copiada
pelo major do estado maior de Ia classe Antonio Pedro Lecor.
Arcmvo Militar em novembró de 1864.
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Escala ~

Traz a seguinte nota: No original estava a assigna.tura Dr.
Jo~é Joaquim Victorio da Costa governador da capitania.

Manu cripto.
Exp.: DirecLoria das obras míliLares.

1112. Trabalhos hydogarphicos ao norte do Brazil diri
gidos pelo c,pitão de fragatad' A. N. r. José da Costa Azevedo,
Primeiro:> trt\ÇOs gel'aes da carta p:l.rticular do rio Amazonas no
curso brazileiro. Levantada pelo Sr. João Soares Pinto capitão
tenente d' A. . I. coa juvado de Belém á Teff' pelo Dr. Vicente
Pereira Dias, l° tenente do corpo de engenheiros. Nos annes
de 1862 à. 1864. (Rio de Janeiro) Lith. do Imperial lnstitute Artistico

in folio, max.

Comem 14 cartas.
Exp. : Barão nomem de Mello.

1113. Mapa deI rio Javary, fronteira entre el Perú y el
Brazil, levantado seguen obs rvaciones astronimicas por la comision
muta de limite en 1866. Plano deI arroynelo de S:ln Antonio
lindero entre el Perú y el Brazil, levantado por la comision
mix:ta de limites. Grabado por Erh rd Pariz. Imprenta Ma»roeg.

Levantada p~lo DI'. Paz Soldam.
Exp.; SecroLaria dos EsLrangeiros.

1114. Oarta do rio lQà levantada em 1868 sob a direcção do
commi sario José da Costa Azevedo pelo" membros da. commi ~ão

de limites do Brazil com o Pel'ú Joaquim Xavier de Oliveira
Pimentel, Joaqtüm Leovegildo de Souza Coelho. Desenhada sob a di
receão do commissario Epifanio Candido de Souza Pitanga pelo
capitão de engenheÍl'os Joaquim L. de Souza Coelho. Lith. do
ArcMv" Militar 1868. Gravario por J. A. P. Nota: O meri
dianode S. Antonio e'til, a 24. 0 45. 47." 76' ao oeste do Pão de
Assucar.

Exp. : Barão B ornem de MeUo.

1115. Oarta do rio lQà, levantada em 1868, sob a direccão
o commissario José da Cost'l. Azevedo, pelos membros tia com
missão de limitei! do Bl'azil e Perú Joaquim Xavier de Oliveira
Pimentel, Joaquim Leovigildo de Souza Coelho.

Lith. do Arch. Milita?".
Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.
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1116. Mappa hydrogl'aphico do rio Purus e Aquiry por
Chaudlers no anno de 1858. - Copia de 1876. Sem titulo.

Exp :Secretal'b. dos Estrangoil·oS.

1117. Car-ta hydrographicll. de uma parte do rio Jap1lrâ,
fixan io a direcção da linha g'eodésica determinada da vertente
do igárapé Santo Antonio em Tabatinga a fóz do rio Apapori,
e a ponta da margem direita de igarapé onde termina a fl'on
teira peruana, leva,ntada pela commi são de limites do I mperio·
1868.

Copia.

Exp.: SecreLaria. dos ESLl"llg'eiros_

Ill8. M~ppa topographico do valle do rio Madeira eu tre as
cachoeiras ele Guajal a-Mirim e Santo Antonio leva.ntado pelos enge
nheiros José e Francisco Keller e o ajudante J. M. da Silva nos mezes
de junho a dezembro de 1868, por Francisco Keller.

ESC<'l.la de lm:250.000.

Exp.: BiblioLheca. Imperial.

III g. Carta llydrographica do canal Auaty-Pal'ana levantada
sob a direcção do Sr. capitão de fragata José da Co t.'I. Azevedo, chefe
da commissão de limites, pelos capitães Joaquim Xavier de Oliveira
Pimentel e Joaquim Leovigildo de Souza Coelho, membro da com
missão. 1868.

Cópia sobre papel vegetal.

Exp.: Secretaria. dos EsLrangeiros.

1120. Carta que comprehende porção do rio egro desde a
"iUa de Barcellos até o porto de Maritabanus (sic - Marabitanas~)

fronteiro; o rio Uaupés desde a sua foz aló a sua communicação ou
trajecto de terra no lucari para o rio Apaporis desta communicacão,
o Apaporis, ate a sua foz no rio Iapurá e a porção deste entre suas
gTandes cachoeira e o ponto onde lhe cúncorre Auatiparana, a mais
occidental entrada ou boca do Japura no rio Solimões. Levantada em
os annos de 81, 82 e 91, por motivos das reaes demarcações por
José Simões de Carvalho, teneute-coronel engenheiro empregado na
mesmas. Vão notadas as cachoeiras que se eucontraram com riscos
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cortando os rios nos seus lagares. Villas-Boas desenhou - 1841. Ar
chivo Militar, 21 de fevereiro de 1870. Copiado pelo capitão Antonio
VileUa de Castro Tavares,

Manuscripto .

Exp.: Repnrtição IIydrogrnphicn.

1121. Oarta hrdl'oo-raphica do rio Japurà construida dos tra
balhos que expontaneamante e sem despeza do Estado fizeram os
officiaes da armada brazileira o capitão de mar e guerra José da
Costa Azevedo e capitão tenente João oares Pinto, com o auxilio
do tenente de engenheiros icente Pereira Dias, 1864-1868. Otrerecido
:i. S. Ex. o SI'. Conselheiro Mano I Antonio Duarte de AzeveJo em
homenagem á sua di tlucta illLl tração, pelo capitão de mar e guerra
'José da Costa Aze,edo, 1871. Mandada. litographar pelo ministerio da
marinha a cargo do mesmo SI'. conselheil'o no Impel'ial Instituto
Artistico, 21 Rua Primeiro de Março, Rio de Janeiro.

ObsenJaçàes: Esta carta representA. o rio na sua "Vasante
média, sendo a soada em palmos de 10 à braça. As fIxas onde
se não declara a sonda, del'ertl ter profunrlidade superior a
lO pa.lmos nas mais baixa va antes. A' longitudes ~ão oceiden
taes do cume do Pão de A ucal', primeiro meridiano do Brazil.
A parte em linha pontuada exige estul!o: tmçou-s~ por infor
maçõe .

Exp.: Bnrão IIomem de ;lIeUo.

1122. Esboço de pal'te da bacia do Amazonas, limitada ao
norte pela margem direita deste rio, ao sul pelo parallelo 10°.20', e
comprehemlida entre o Javary e o Madeira. Rio de Janeiro, I de fe
vereiro de 1871. Organisado na secção de carta geral do Brazil ob a
direcção do cheCe Vallée,

Cópia authentica de 1871- Aquarella.

Exp.: ecretaria d'Estrangeiros.

1123. Mappa hydrographico das cachoeiras do Madeit'a, 1868.
Com a seguinte nota: Este mappa foi levantado pelos engenheiro
José Keller', Francisco Keller e José IVlanoel ela Silva. Rio em 18iO.
bacharel José Manoel da Silva, engenheiro civil. Copiado em 187!. Ri
cardo José da Si!va Azevedo,

Escala 1:250.000. Manuscripto.
Exp.: Bibliotbeca de S. A. o Sr. Conde d'Eu.
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1124. Plano synoptico da plrte do rio Madeira. em que se
acham as novas MissÕ3S fundadas e regidas pel03 raLigios s francis
canos observantes. Manáos, 27 de julho de 1872. O P. Samuel Mancini,
presiden,te da Missão.

Exp.: Secretaria d'Estrangeiros.

1125. Rio Purús. Noticias por Antonio Rodrigues Pereira.
Labre. Maranhão, 1872.

Exp.: Secretaria d'Estrangeiros.

1126 . Planta do rio Nagro desde a TiUa de BarceUos até o
rio Caxhuiari que desagua no masmo rio e dos mais que confundem as
suas aguas no dito rio Negro. Com a - ~ Relação do numero da gente
de que se compoem as novas povoações.» Archivo Militar, 16 de
setembro de 1872. Cópia do major graduado Francisco Villela de
Castro Tavares.

Escala em leguas 1=om,0094. Manuscripto.
Exp.: Directoria das obras milibres.

li27 . Mappa de uma secção do Amazonas mostrando a situação
dos territorios escolhidos para a Companhia do Amazonas, na provinda
do Pará, por D. G. Ferreira Penna. 1873.

Escala de 1/2 centimetro por milha. geographica.
Manuscripto original desenhado pelo engenheiro A.ntonio Joa

quim de OLiveira Campos.
Exp.: Pimenta Bueno.

1128. Planta hydrographica de uma parte do rio Tçá ou Putumayo
que cont m os dous marcos solemnernente assentados pela commissão
mixta brasileira peruana e a fronteira respectiva no int rvaLlo entre
os dito padrões. Levantada e construida pelo commissario Barão de
Teffé coadjuvado pelo secretario Dr. João Ribeiro da. Silva Junior.
Julho de 1873. Desenhada pelo Agrim nsor Carlos Guilherme von
Hoonholtz.

Escala.- O.Ol=SOO,mo
Exp.: Barão Homem de 1.1ello.

1129. Planta que representa o rio Amazonas ou Solimões em
seus confiuentes; da parte do norte, Napo, svgundo a carta de
Danvile ; Issá estimado; Japurá, Negro e Branco, éxaminados no anno
de 1781 por ordem do capitão-general João Pereira Caldas, e sujeito
às observaçõ3s astronomicas. D<1 parte do sul o rio Ucayal segundo
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Danvile; Javaryestimada sua direcção. Da mesma sorte lutai, luruã,
Tetré, Cuary e Purus e a direcção média do rio Madeira.

Archivo Militar 9 de junho de 1873. Copiado pelo capitão do
e tado-maior de la classe Antonio Vilella de Castro Tavares.
(s. a. s. d.)

Escala ~
Manuscripto.

Exp.: Directoria das obras militares.

1130. Keller (Franz).-The Amazon and Madeira rivers.

Londo» : Chapman and Ha.ll, 1874, in-fol., com est.
Exp.: Bibliotbeca acional.

1131. Oar-ta do Alto Javary desde a barranca Martins em
60 12' sul ponto terminal da planta levantada pela commissão mixta.
de 1 '66 até a nascente principal do mesmo rio em 7° 01' sul. Levanta.
da e construida pela commissão mixta dirigida pelo Barão de TelIé e
por D. Guilhermo Black. 1874. Desenhada por Lauriano José Martins
Penha Junior.

Escala 1
Mnnuscripto.

Exp.: Bibliotheca rOl per ia! .

1132. Map shewing the position of the territories recommended
for selection on the Mauhes and Abacaxis rivers, together with the
lot already selected at Serpa. June 1874.

Manuscripto. Cópia.
cale of 6°6 English miles to an inch.

Exp.: Pimenta Bueno.

1133. Mappa de uma parte meridional do Amazonas organi
sado para o serviço da Companhia de Navegação a vapor do Amazonas,
limitada 1875. Mappa levantado pelo l° tenente da armada bra
zileira Joaquim R. d~ Lamare.

Manuscripto original, sem escala declarada.
Exp.: Pimenta Bueno.

1134. Mappa de uma parte do Amazonas destinllda á explora
ção do rio Purus para estabelecer communicação por eSB!!. via fluvial
para Cuzco no Perú. Organisado pelo engenheiro A. J. Oliveira
Campo. Para 3 de abril de 1875.

Cópia (1) manuscripta. Escala 1
Exp.: Pimenta Bueno.

Geogr. physicn
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1135. Mapl:)a ela parte meridional do rio Amazonas, organisada
pelo eng'enheiro bacharel A. J. de OliVeil'tl Campos sob os seguintes..
dados:

Rios - JurDã, Pnrús, Maues, Abacaxis, Cannman e Tapajós
- ,V. Chandlers. Expedições scientificas portuguezas, Castelnau,
T. da Montrayel. José da Costa Azevedo. Humboldt, Spix a
Martius Bt'oon (rio Jutahy). HaeoIte, pattand, Gibbon, Hemdon.
Sendo tndos estes daelos ministl'ados pelos Srs. commendador
M. A. Pimenta Bueno a Domiogos Soares Ferreira Penna. 1875.

Manuscripto. Sem escala nem data.
Exp.: Pimenta Bueno.

1136. Mappa elo rio Amazonas. Reconhecimento pratico para
servir de auxilio á navegação deste rio, desde a cidade de Belém do
Para até a de Iquitos no Peru. Faito por José Vallo o Barreto. Re
duzido e gravado por J. C. Viçoso e L. de Andt'ade Lisboa.-1877.

Exp.: Barão TIomem de Mello.

1137. Mapa elel rio Putull1ayo Ó Içá construido por Francisco
A. Bissau y Rafael Reyes, mienbro ele 18, sociedad geogrittlca de Paris.
Publicado por la CompaiJia dei Caqueta. 1887. Watsoil'S Press, 16
BeaItman street.

5 Folhas.
Exp.: Bal'ão Homem de ~lello.

1138 . .Planta geographica do rio l\larmoré entra a foz do
Guaporé e a do Beni. - Dezembro de 1877.

Exp,: Secretaria dos Estl'nugeil·os.

1139. Planta d.t contluencia dos rios Mamoré e Beni, levan
tada pela commissão demarcadora - Dezembro de 1877.

Exp.: I ecretal'ia dos Estrangciror-:.

1140. Roteiro da navegação do rio Amazonas, do Pará até
Iquitos. Lisboa. Typ. ele J. H. Venlc, 1878, e Cartas geographicas des
rios Amazonas e Tocantins.

Exp.: .\lves Linl1al'es.

1141. The A:m.azon Rivel' from Para to Manám, in Gshaets.
From a survey by the officers of the U. S. S. Enterprise, Comdr.
Thos. O. Selfridga, Comdg. 1878.

Exp.: Repn.rticllo llydl'ogrnphic:t.
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1142. !South _.<\..1D.erica Brazil. The Madeira. Rivel' from
its mouth to lhe fnlls of San Antonio. Surveyed by Comdr. T. O..
Selfridge, and the officer;; of the U. S. Ship. Enterpris9; june an_d.
july,1878.

ln 5 sheet .
Exp.: Rep:lrLição Hydl·ogr:lphic~.

1143. Rio Madeira, Guaporé e Mamoré. Planta originar paIo
coronel RiC<11'do Franco de Almeida S~rra, 17 4. Trazida de Cuyabã.
em 1880, por F. A. Pimenta 8ueno.

l\1anuscl'ipto sem escala declarada.
Exp.: PimenLa Bueno.

1144. Plano geographico do rio 1auapery, levantado por J.
Barbosa R.odrigues, 1884. Barb. Rod. deZ. Lith. PattZo Robin &:

Comp.

Em Barbosa Rodl'igues - Rio Yauapery.
Exp.: Instituto Polytechnico.

1145. Oarta geographic[, das viag-ens feitas nas capitanias do
R. Negro e Matto Grosso, t.lesde o anno de 1780 até o de 1789 para
servirem de base ti. demarcação dos limites das ditas capitanias, a
respeito dos dominios hespanhôe a eUas contiguos, pelo doutor em
mathematica José Joaquim Victoria da Costa.

Copiado do ol'iginal ti'> Archivo Milit:tr em março de 1887, po~
Caetano M::l.l1oel de Faria e Albuquerque, capitão de eng-enheiros.

Escala ~
Copia manuscripta.

Exp.: PiUlenL:l. Bucno.

114G. Rio Tocantins. 1887.

Copht manuscripta. Sem escab e sem autor.
Elxp.: PimenLa Bueno ..

1147. Parte do rio Amazonas, com S9US tributarias perto da
foz do rio T<lpajoz. Copia do trab.1lho do Dr. Smith proporcion:lda pelo
Dr. Derby em 1887.

Manuscripto sem escala declarada.
Exp.: Piluenta DueDO.

1148. Plano que representa o rio Amazonas ou Solfmoes com
seus confluentes. Da parte do nort<.>, Napo, segundo a carta de DalI-
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vile ; lssa estimado; Iapura Negro e Branco, examinados no anno da
1781 por ordem do capitão general João Pereira Caldas, e ujeitos as
observações astronomicas. Da parte do sul, o rio Ucayal, segundo
Danvile; Javary estimada 'sua direcção. Da mesma sorte Jutai, Jurua,
Teffé, CU!lri e Purús ; e a direcção media do rio Madeira. Sujeitou-se
aos seus pontos verdadeiros a frota do príncipe da Beira, Villa Bella e
o logar do antigo marco na foz do Jaurú, etc., etc. Copiada do ori
ginal do Archivo Militar em março de 1887, por Caetano 1\1. de Faria
e Albuquerque, capitão de engenheiros.

Escala em leguas : I=Om,OOll.
Copia manuscripta.

Exp. Pimenta Bueno.

1149. Mappa do alto rio Branco, levantado e construido pelo
lo tenente da armada, commanJante da lancha 7, José de Almeida
Bessa. Com a viagem de S. Ex. o Sr. Dr. coronel F. A. Pim~nta

Bueno, presidente desta provincia. Eschala (sic) lm:180:000m-1888.

Manuscripto original.
Exp. : Pimenta Bueno.

1150. Mappa geographico do rio Branco, da foz até ClLracarahy,
levantado pelo 20 tenente João José Cal' oso. Rectiticado e construido
pelo commandante da lancha 7, Jo é de Almeida Bessa, lo tenente com
a viagem de S. Ex. o SI'. Dr. coronel F. Antonio P. Bueno, pre
sidente da provincia. 1888.

Manuscripto original. Sem escala declarada.
Exp. : Pimenta. Bueno.

1151. Mappada viagem de S. Ex.o Sr. coronel Dr. Francisco
Antonio Pimenta Bueno, presidente da provincia do Amazonas aos
campos do Pirarára. Levantado a bussola e relogio pelo lo tenente da'
armada José de Almeida Bessa. F.:~chala(sic) de J:170.000m • 1888.

Manuscripto original.
Exp.: Pimenta. Bueno.

PARÁ

1152. Copia da carta da entrada do rio do Para. Extrahida da
que existe no archivo do governo por Joaquim Rodrigues de An-
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drade, capitão de artilharia da Ia L. n. 12 e mandado lithographar pelo
general Francisco José de Souza 01,1'83 de Andrea.Com o seu projecto
de barcas-boia" e observações respectivos. Leonidio J. Gonçalves.

Sem escala declarada e sem data.
EXp .. Bibliolheca de S. A. o Sr. Conde d'Eu.

1153. Configu.ração do rio Tocantins, desde a Villa de Ca"
metá até ao Portos Reaes dos Arl'aiaes do Pontal e Carmo.

Original - Aquarella.
Exp.: .crelaria dos Eslrangeiros.

1154. Oarta do rio Marajo-a ~ú da Ilha Gra.nde de Joannes, e
das Fãzendas de Gad.o que nelle se achavam situadas, em que se con
templaram as pessoas seguinte coof,)l'me as ordens de S. 1. F.

Manoel Alvares Calheiros - Original - Aquarella.
Exp. : Secrelaria dos Estrangeiros.

1155. Me ppa do rio Tu antins, que o lllm. e E:rm. Sr. José de
Almeida de Va concellos de Sobral e Carvalho, governador e capitão ge
neral da capitania de Goyaz, m'lndou navegar do Porto do Arraial do
Pontal, on le o dito senhor se achava em 7 de agosto de 1773 até á ci
dade de Santa Maria de Balem do Gmn-Parâ., por Antonio Luiz Ta
vares, que com as in trucÇÕ s que . Ex. lhe deu, o carteou na forma
que mostra este mappa ; a ertado com o Roteiro que o me'mo Antonio
Luiz entregou a S. Ex. quando daql1ella cidade chegou a esta capital,
Villa Boa e por elle se vê, que do dito porto á sobredita cidade, são na
melhor e timação 231 leguas e tres quartos. Escale1, em leguas:
IO=.om,005.

Origin 1.
Exp. : Directoria das obras militares.

1156. Plano da entrada da barr,l do Pará comprebende desde
a ponta da Murandella até a boca- no l'io Mojú, com toda as :lhas,
baixos, sondas, observada' por ordem do Exm. Sr. governadol' e
capitão general do estado do Pará feito e de Lenii"tdo (sic) lJor José da
Trindarle em o anno de 1793. Es::ala de milhas maritim"t de 60 ao
grão: 1=001,048.

Manuscripto original.
E' um bom trabalho este, maxime attendelldo-se ao tempo em

que foi feito. E' digno de ser consultado.
Exp.: Repartioio hydrographica.
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1157. Plano da entrada oriental do Amazonas.
Comprehende desde a ponta do Atin'> até a ponta do Mosqueiro,

pelo interior das bahias. ~

,E' copiado das clrtas de MI'. Geufe}, Anilo de 1769.
As situações das sondas, baixos, e extremidades das ilhas, são pelas

"Observações de latit~lde que fez José Patricia de Souza, nas digressões
pela costa até ao anuo de 1797.

Exp.: 'ecl'eLnl'i:l dos EsLl':lngeiro .

1158. ReconheciJnento elos bãncos de Tijàca, e do que
.denominam de S. Joeio; com a CUl'va de caminho que se faz por fàra
,delle, na en trada para o Pará; plano levan tado por ordem do lllm. e
Exm. Sr. governador e capitão general do Parâ, D. Francisco de
:Souza Coutinho, pelo tenente-coronel engenheiro Jo,é Simões de
Carvalho. - I799.

- E' origina,I, tendo sido feito o reconhecimento duas vezes
auxiliado pela charrua A.Quía, o brigue Victoria, e o barco Tres Pdos.

Exp.; ,'rcl'eL:lri:l dos E.tl·ann-eiros.

1I59. Plano do rio do Pará por José Fernandes Portuga.l. Em
Pernambuco no anno de 1803. (Rio ele Janei?'o) Lithographia do Ar
~hivo Militar. Jorge Vidras.

Exp.: Tn Lituto PolyLechnico.

1I60. Plano hydrographico da entI'ada do Para levantada por
José Joaquim Pereit'a, 2° tenente da armada real em o anno de
.MDCCCV.

Otl'erecido ao IlIm. e Exm. Sr. D. Francisco de Mello Manoel da
Camara, governador e capitão general do estado do Maranhão, por
José Narciso de Maga.lhãe de Menezes, tenente-general dos exercitas ele
S. A. R., governador e capitão general do estado do Grão-Para.

Exp.: Secretaria dos BsLrangeiros.

1I61. Capitania do Para. Rios Tocantins e Araguaya confi
gurados conforme as cartas que existem na secretaria do governo,
mandados desenhar pelo 111m. e Exm. Sr. Fernando Delgado Freire
·de Castilho goverdor ( sic) e Capitão general da capitania de Goyaz
no anno de 1813.

Copia manuscripta autbentica.
Exp.: Directoria dos obras militol·es.

1162. Plano da entrada do rio Para otl'erecido ao Illm. e Ex.
:Sr. Marquez de Paranaguã, ministro e secretario de estado dos ne-
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gocios eh\ marinha, pelo capitão de mar e guerra Jose Jo:tquim da
Silva, extl'ahido do original, em janeiro de 1827, por Hugo de Four
uier, major do imperial corpo de engenheiros, nomeado tenente co
ronel, h tres annos, elo tempo do governo provisorio. Esca.la ~

Manuscl'ipto original.
Exp.: Repnrtição hydroO'rnphica.

1163, Mappa da entrad~do rio P<1.ra e parle da C0sla com
prehendida entre o rio Turiassti e 11 ilha l\lexiana. Desenbaclono archivo
militar dfl. corte por A. Pinto de Figueiredo M. Antas, 2° tenente do
L corpo de eugenharia em 22 ele mal'ço de 1841. Escala em leguas
1=mO,0075.

Mauuscripto.
Exp.: Directoria dns ob""s militares.

1164. Etn"bocadura do rio Amazona. Neste mappa e vê
traçada tanto a clen'ota das canoas de Cayenna para M lcapil, em tempo
de verão, como a del'rota para os navios virem ao Macapá depois de
reconhecidas as salinas. Começa·lo a 6 de abril por J. J, de Alcantara,
20 tenente de engenheiros, 6 terminado por A. P. de F. M. Antas, 2°

tenente de engenheiro, a 6 dejulbo de 1842, Archivo Militar.

Manuscripto.
Exp.: Bibliothecl1. Imperinl.

1165. Plano da viagem que fez o Illm. e Exm. Sr. desemlJar
gador Rodrigo ele Souza d., Si! va Pontes, presidente dil. província do
Pará, sobre o barco a vapol' Gl-lapiassú, para examinar o estado da fa
brica das madeiras no rio Mojú, c ao mesmo tempo o estado de ruina
da freguezia do Acará.-1843.

Exp.: Secretaria dos Est,·angeiros.

1166. Carte pa.rticuliere du cours ele l'Amazoue depuis le cap
Magoari jusqu'à Macapa, au nord, et depuis l' ntree du Pará jusqu'à
Breves au sud l'ile l\hl'ajo' Le\T;)e et dres ee en 1844, par :.\{. III
Tarely do Montravel, lieutenaut de V. nu , comm nclant le bricl\. la
BOLLlorll1aise, Dujal'diu, Lieutenant do V.nu, Le Serrec, Fleuriot de
Langle, enseignes de V,nu, Desmonlins, eleve ele la muiue. Publiee
par ol'dre du Roi sons lo ministere de ~r. Le Baron ele lIIackan, Vice
admirai, Pair de France sccl'otaire d'Et~tt au departement de la. marine
et des calonies, Au Depat-general de la marine en 1846. Gra.ve pal'
Jacobs. Ecrlt parJ. M. Hacq.
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Traz tambem - Plan particulier du cours de la riviêre
Guama depuis S. Domingo jusqu'au Pará Levé et dressé en
1843, por M. Desmoutins, eleve de la marine sous les ordres et
la direction de M. Tal'dy de Montravel, lieutenaot de V."u,
commandant le brick la Boutonnaise. Dépót-general de la ma
rine 1846.

Exp. : Bibliotheca Imperial.

1167. Oarta particuliere du mouillage et des abords de la ville
du Pará levée et dressée eo 1843, par M. M. Tardy de Mootravel,
lieutenant de v.au, commandan t le brick la Boulormaise, Dujardin et
le Serrec, enseignes de v.au, Fleuriot de Langle et De moulios,
éleves de la marine. Publiée par ordre du Roi SIlUS le mini 'tere de
M. le Baron de Mackau, Vice-Arnir,tl, Pai!' de France, secretaire el' Etat
au departement de la marine et de colooies. Au dépót-géoéral de la
marine en 1846. Gravé par JacolJs. Ecrit par J. M. Hacq.

Exp. : Rel'arUoão Hydrographica.

1168. 1-Oarta particuliere du cours de l'Amazone (folha
n. 6) depuis Macapá jusqu'á Villa Prainha et des Fouros dos Breves,
Levée et dressée en 1844, par M. M. Tardy de Moo traveI, lieute
nant de V.a.u, commandant le urick la Boulormaise, Dujardin, lieute
nante de V.au, Desmoulins, eleve de la marioe: Publiée par ordre du
Roi sous le ministere de M. le Baron de Mackau, Vice-Amiral, Pair de
France, Secretarie d'Etat au departement de la marine et des co
lonies. Au dépót-général de la marine en 1846. Gravée par Jacobs.
Ecrit par J. H. Hacq. Escala I mi lha - D.mD37 .

Na mesma folhas se vê o
I - Plal'l du Mouillage de 1I1ocapd par M. Dujardin, 1846.

- II - Carte particuliere du cour de l'Amazone (folha. n. 7) depuis
l'ile Acaraassú jusqu' à Obidos, comprenant le cours du Tapajoz depuis
Curi jusqu' à sou embouchure i levée et dressée eD 1844, par M. M.
Tardy de Montravel, lieutenant de v.au, commandant le brick la
Boulormaise, Dujardin, lieuteoant de V.au, Fleuriót de Lang-Ie en
seigne de V.au et Desmoutios, eleve de la ma.rine. Pllbliée par ordre
du Roi sous le ministére de M. le Baron de Mackau, Vice-Amiral, Pair
de France, secrétaire d'Etat au departement de la marine et des
eolonies. Au dépót général de la marine en 1846. Gravé par Jacobs.
Ecrit par J. H. Hacq. Escala 1 milha =O.mD735.

Na mesma folha se vê :
- Plan du MouiIlag-~ de Sflntarem (au confluent du Tapajoz

et de l'Amazone) Levé et dressé eo 1843 par MI'. Das
moulins, élàve de la marina.
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III - Carte de la riviàre du Pará (folha n. 9) et de ses atterrages.
Levée et dresée en 1843, par M. M. Tardy ue Montravel, lieutenant
de V.Ml commandant le brick la BoulonWJise, Dujardin et le Serrec,
en~eignes de V. au Fleuriot de Langle et Desmoutins, eleves de la'
marine, pubtiée par orJre du Roi sous le mini têre de M. Le Baroo
dc Mackau, Vice-Amiral, Pair de France, secretaire d'Etat au depar
tement de la m'lrine et des colonies. Au dépót-géneral de la marine
en 1846.

Na mesma folha se vê ;
- PI'l.n particulier de la baie do sol, levée et dres3ée par M.

Dujardin, enseigne de V.au 1846. Escala de 1 milha = 0.m047.
E'l:p. ; B,biiotheca lmperinJ.

1169. 1'-.1appa dos rios Guamá, Gu'),jará e Cayté do estado do
Grãm Pará aonde mo tL'a-se o c<'),minh nOV,1m nte aberto por tena da
Villa Nova de Br,1g' nça. para a de OUl'em para commodo de seus mo
radores, o qual mapp), foi feito pOl' ordem do Illm. Exm. SI'. Fran
cisco Xavier do M ndonç, FUl'tado, govel'nador e capitão general dos
estado... do Pará e Maranhão, em o anno de 1754 pelo engenheiro E. A.
Galluzzi. Copiado pelo tenente do est'ulo-mn,ior de la classe Antonio
Pedro Lecór. Archivo Militar em 31 de Dezembro de 1851. E:scala em
leguas: 1 = O,mo315.

Com uma planta da Villa Nova de Bl'agauça e outra. planta
ela Vi lla Nova de Ourem.

Mao uscri pto.
Exp. : Direct'>ria das obras milit'lres.

1170. Pa rã, 01' Scenes and arlventures on the banks the
Amazon, by John Esaias Warren. Nel.O-Yorn R. Oraig-he'7.d lmprs.
1851.

Exp. ; Bibliotheca Imperial.

1171. Oarta hydrographica da entri\.das para o Rio Amazonas
estado do Grãm Pará. Comprehende desde o 10gc1l' da alina~ ac ta,
cõ a po ição verdadeira dos bachos da 'Tijo a, que decorre até o anco
radouro no porto do Para, etc.

Levantada.... por José Simões de Carvalhu, por ordem do
governador e capitão general Don Fra.ncisco de Souzn. Coutinho.
Copit, de 1852. AquareIla.

Exp. : Secretaria dos Estrangeiros.

1172. Planta do Porto, ViUa e Praç1 de S. José de Macapa Na
provincia do Grão Para, Levantada em abril de 1854, pelo 2e tenente da.
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armada Igoacio Agostinho Jauffret, auxiliado pelo 2° tenente José
Francis::o Pioto e pratico Pedro F'l'anCi5Co Pereira, debaixo das ordens
e direcção do capitão de fragata Joaquim Manoel d'Oliveirn. Figueiredo
-commandante da divisão naval do Maranhão. Ignacio Agostinho
-Jauft'ret, de.> ... Com uma vista da "iUa e Praça de S. José de
l\facapá, tirada do ponto N. (da planta).

Manuscripto.
Exp.: Ropal'tição hyd,·ographica.

1173. Planta do porto e villa de Chaves na Ilha de Marajó,
levantada em 1854 pelo 20 tenente Ignacio Agostinho JauITret, auxi
liado pelo 20 tenente Vicente Feneira de Amorim e pratico Pedro
Francisco Pereira, debaixo das orden e direcção do capitã.o de fragata
Joaquim M moei de Oliveira Figueiredo, eapitão de fragata comman
dante da divisão naval do Maranhão. Copiado pelo lo tenente José
.Joaquim de Lima e Silva. Archivo Militar 1854. Escala em braças:
10=001.006.

Exp.: Ropnl'tição I{yd,·ographica.

1174. Mappa da ilha de Joannes por João Wilckens de Mattos.
Pará 3 de agosto de 1858. Constantino Molta copo

Manuscripto.
Exp.: Pimonta Bueno.

1175. Mappa que contém a eutrada para o rio Amazona, com
a posição da costa Boreal da Ilha grande de Joanes, lavada pelas
.aguas da foz austral do dito rio, a costa de Macapi a foz do Araguari,
Lavada pelas aguas da fóz boreal do mesmo, e a continuação da costa
do Aragual'i até o rio Calçueni, comprehendidos, o mesmo rio Calçueni,
Maiacaré, e Carapapori até suas cabeceiras, com a. continuação dos
lagos, que, desde Amapa, Maiacaré e Carapilpori, continuam interior
mente até sahir no rio Araguari, segundo o. exames que fiz no anno
de 1798. Junto e tá o rio Araguari, segundo o exame que delle fez o
tenente coronel Pedro Alexandrino. Copiado pelo Bacharel Luiz Josó
da França, capitão de engenheiros. No Archivo Militar em o anno
de 1862. Escala em leguas: 1=010.006.

Mauuscripto.
Exp.; Directoria das obras milit.. res.

I

1176. Rio Tocantins desde a Villa de Cametá do Grão Pará até
<oS Arraiaes do Pontal, e Carmo de Minas de Goias, e estrada desde a
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fazenda Mirador elo Maranhão até o Porto Real do Carmo. Archivo
~Militar, em 15 1e fevereiro de 1862. Copiado pelo capitão Raymundo
M. de S. Everard. Escala '?

Ianus~ri pto.
Exp.: Directoria das obras militares.

1177. Plano hydrographico da cost~ entre a Bahia do Sol e o
Lugar das salinas, donde se rccebe o pratico dos Baixos d[t Tijoc.• ; e da
posição dos mesmos Baixos. A posição do ponto das Salinas, e a da
Ponta de Taipt't foi determinada por Eclip3es ue Satelite de Jupiter.
Levantado pai' José Simõ s de Carvalho, segundo as ordens do lllm. e
Exm. Sr. governador e capitão general do Pará D. Francisco de Souza
Continha. Copiado pelo Bacharel Luiz Jo é da França, capitão do COI'PO

le engenheiro. No archivo Militar em o anno de 1862. Escala em
legua 1=mO .020.

l\fanuscripto.
Exp.: Direcloria das obras militar s.

1178. Esboço do rio Amazonas por José Marque Maucebo,
2° tenente da A.. r. 1869. Copia de 1869. Aquarella em2 folhas.

Exp : Secretaria dos Estrangeil·os.

1179. Car-ta hydrographica do porto do Pará, levantal1a pelos
1°1 tene ntes da armada nacional impel'ia1 Augusto Jo é de Souza
Soares de Andrea e Jo. é Marques Mancebo, 1869 á 1870. Escala 1

Manu critpo 01 iginal.
Exp.: Repartiçiio hydl·ogl'aphica.

1180. Mappa geographico da ilha de Joannaes ou Marajá Arro
deada por Mar e por Terl'a por Florentimo Silveira Frade Morador
.desta 1lha. E posta em o'ruem pelo capitão do engenheiro Schiveol no
·anno de 1757. Archivo Militar 27 de março de 1870. Copiado pelo ca
!pitão An tau ia Villela de Castro Tavares. Escala?

Manuscripto.
Exp: Directoria dllS obras militares.

]]81. Reconhecilneu-to Itydrographico do Rio Arary pelo
1.° tenente d'armada nacional imperial José Marques Mancebo. Parú"
NoveD\bro 1871.

Manu cripto- sem esc,\la declarada.
Exp: Pimenta Bueno.
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1182. Mappa do rio Tocantins. Re onhecimmto pratico para
servir de auxilio a navegação deste rio de de a cidade de Bvlem do
Pará.até á ilha dos Santos. Feito por Jo é Velloso Barreto, reduzido e
gravado por J. C. Viçoso e L. de Andl'ade. Lisboa 1871.

Faz parte da collecção -Barreto, sob o titulo - Mappa do Rio
Amazonas .

Exp: Barão Homem de 1Ile110

1183. Oarta geograplúca da foz dos grandes rios Amazonas e
Tocantins com tojos 03 confiuente3, can' es, lagos, gran'les e pequenas
ilhas, em cujo centrJ figura a ilha de M _rujo ou de Joannes, tudo ra,zen
do parte da geaode provincia do P<Lrá, rio Imperio do Brazil, levantada
por José Valloso Barreto, reduzida e gravad,t por J. C. Viçoso e L. de
Andra·de. Lisboa 1877 Legua de 20 ao gráo I=O.mOO 750.

Exp: Bibliotheca lmperi..t.

1184. Rio Tocantins, cle3dc a cidarle d'J C·U)) tá até o Porto Real
do Arraial do Pout ti e Carmo. Belém (Para), I~ de janeiro de 1876.
Copiado e auO'mentado em maio de 1886. (s. e. n. a.)

Maouscri pto .
Exp: Bibliothec.. Imperial.

1185. Carta de parte da costa da Ilha Grande de Joannes,
desde o Igarape GrJ.nde e das villas e fazendas que se acham situa
das entre os ditos rios, até o rio CamM, e ela fazenla em que foi con
templado o procurador da corô:J, Manoel Mc1Chado, a qual vae notada
com a letra A.

Original - Aquarella.
Exp. : Secretaria. dos Estrangeiros.

1186. Descripção do rio Toca,ntius, desde Alcobaça até ao'
Pontal.

Original - Aquarella.
Exp.: Secrehria dos Estrangeiro~.

MARANHÃO

1187. Mappa da barra de S. Luiz do Maranhão.- Offeredido
a •.. D. Diogo de Souza ... Pelo capitão Antonio J03.quim Simões da
Veiga.- Original Aquarella.

Exp: Secretaria dos Estrangeiros.
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1188. Mappa da cÇlsta do Maranhão, do rio Uil'in até a ilha de
S. João, oft'erecido ao llIm. e Exm Sr. D. Diogo de Souza, fidalgo da
casa, de S. Magestade F. e do seu conselho, coronel de seus exercitas
superior e capiião general do e"tado do Maranhão, pelo capitão Anto
nio Joaquim Simões da Veiga .. segundo suas observaÇÕes. ondas dos
mais experientes praticas desta costa. 1798. Original - Aquarella,

Exp: 'ecretaria dos Estrangeiros.

1189. Plano da barra do Maranhão desdé o Surgidouro, em que
costumam dar fundo os navios que vão para o dito porto para esperar
o patrão-mór até a ilha do Livramento e ultima ponta de terra que se
descobre da parte dll. Arêa. Por Antonio José Rodrigues Chaves, no
anoo de 1789.

ru' copia de originnl otrerecido a S. Ex. o Sr. D. Diogo
de Souza pelo cavalheil o Deshons como um fraco ignal de res
peito e reconhecimen to.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

lI90. Mappa da co ta do Mal'anhão, do fim dos Lençoes Gran
des até a ilha de S. João. Otl'erecido ... D. Francisco de Mel1v Manuel
da Camara, por Antonio Jaaquim da Veiga, 1806.

Com o mappa da barra do Mar:tllhão. Original. Aquarella.
Exp.: Secretario. dos Estrangeiros.

1191. Mappa da entrada do Maranhão, desde O! Mangues
Verdes até a Bahia do Cuma.

Otl'erecido ao lllm. e Exm. SI'. D. Francisco de 1\1ello Manuel
da Camara, governatlor capitão-general do estado do Maranhão
por Antonio Joaquim da Veig-a, piloto approvado em mathema
ticas, e capitão comm nriaote do forte de S. Pedro I ola co por
S. A. R.- Anno (le 1809.

E' original.
Exp.: ecreto.ria dos Estrangeiros.

lI92. Mappa da ilha de S. Luiz do Maranhão levantado por
Antonio Bel'nardino Pereira do Lago, coronel do real corpo de enge
nheiros. Desenhado por Joaquim Candido Guillobel, l° t.enente do real
corpo de engenheiros em 1820. Lith. Archivo Milita?', Escala em braças:
1000=om,0315.

Exp.: Escola Po\ytechnica,

1193, Planta d·. Abra e Barra do Maranhão.

Et copia tirada do original 00 Rio de Janeiro em 1814, e repro
duzida no Archivo Militar' em Lisboa pelo capitão-tenente José
Caodido Corrêa em 1826.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.
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1194. Plan de la ra.de et du port de Maranham 'itués à la côte
s3ptentrionale du Brésil, levé en l8Z0 dao~ la compa"oe de la corvet
te la Bayadere et du bricl\. le l,à'lJori, par M. M. Givry, ingánieur hy
drographe de la marioe, chevalier de la L gion d'Honoeur, et les om
ciers de M. le Baron Roussin, capitaine de vaisseau, o:fficier de la Lógion
d'Hoooeur, chevalier de Saint Louis et de Saint Walodimir de Russie,
chef de l'expédi tion. Publié par ordre dll Roi, sons le mioistere de San
Excellence M. le Comte Chabrol de Crousol, pair de France, secrétait'e
d'etat au dápartemente de la m'lrine et des colonies. Au dépàt-géoérat
de la marine eo 1826. Gravá par Ambroise Tarrueu. Ecrit par Beran
çon.

Exp.: Repartição hydrographica.

1195. Map pa de parte da costa de Maranhão, de s le os Mangues.
Verdes até S. Marcos ou entrada do porto que em 1820 levantou Anto
nio Bernardino Pereira do Lago, coronel do real corpo de engenh iras.
Desenhado por J. C. Guillobel, 1° tenen te do real corpo de engenheiros.
Escala em I raças: 100=Om,0165. Desenhado no Archivo Militar, por·
Ignacio Antonio dos Reis, major engenheiro no anno de 1831.

Manuscri pto. Vid. n. 1193.
Exp.: Directoria das obras milital·es.

1195. Plano da bahia de S. Marco.> na entrada do porto de.
S. Luiz do Maranhão. Principiado a desenhar em 7 de março por V.
H. B. P. Guedes, l° tenente engenheiro ioter., e terminado a 10 de
junho de 1842, por A. A. P. R.. Ciroe, 2° tenente engellbeiro, no Arclli
vo Militar. Escala em leguas marinhas de 18 gráos l=Üm,023.

Exp.: Directoria das obras militares.

1197. Plau de la I aie de San Marcos 00 de Maranham, levé et
dressé eo 1845, par 1\1. M. Tardy-de-Monlravel, lieutenant de vais
seau, commanuant le brick Botllonnaise; Fleuriot de LaDgle et Des
moulins, enseignes de V.nu Publié par ordre du Roi, sous le ministàre
de M. le Ba,roo de Mackau, vice-"miral, pair de Frallce, secrétaire
d'etat au département de la marine et de.> eolonies. Au uépôt-gélléra~

de la marine en 184ú. Gravá par Jacobs. Ecrit par J. M. Haeq.

Position astl'ol1omiqtle du bastion Sud de la batterie de mel'.
Lalitude Sud 2° 31' 45" 70
Longitude Ouest 46° 36' 6"
Déclinaison de l'aiguille aimante(O' 39' O" N. E.

Exp.: Repartir,'ãQ hydrographic~.
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1198. Plan de la rade et du port de lIIal'anhamlevé et dressé·
eU 18,15, par :\1. M. Tal'Jy de Montravel, lielltenant de vaisseau,
commandant le brick la Boulonmise; Fleuriot de Langle et Des
moulins, en eignes de V."U Puulié por ordre du Roi, sous le mioistere
de M. le Bal'on de Mackau, Yice-almiral, pair de France, ecretaire
d'etat au departement de ht marine et des Colonia'. Au depót general
de la marine en 184.6. Grav par Jacous. Ecrit pOI' J. M. Hacq.

Exp: Rcpartiçi:o hydrographica,

1199. Mappa geographico Lia ilha do Maranhão, tirado e re
tificado em 183 por José Pacheco Lima, piloto hydrographico e geo
graphico, approvado pela Academia Real de Li boa, matriculado nas
extinctas intendencias do Brazil, Portugal e Ardca. 1854. Escala em le
guas: 250=mO,o04.

1I1anuscripto original.
Ex!': Pimenta Buene.

1200. Coast of Bra ii betweeu lIIar",nham aud Cape Frio.
(Com as plantas de varias ballias, port03, etc, comprehendidos do Ma
ranhão ao Rio de Janeiro.) LOl1don. - Pllblished by James Imray &

on. 1866.
Exp; Secretaria dos Estrangeiros,

1201. MelhoraInento do porto do Maranhão, Organisação
da compaollia do porto e das docas do Maranhão. Representa.çã.o apre
sentada á assembléa legislativa. provincial do Maranhão pelos enge
nheiros Raymundo Teixeira Belford Roxo e André Rebouça. San
Lulz elo Maratlhiío. 1868, in 4° gr. de 64 pp.

Exp: Tnstitute Pelytachnico.

PIAUHY

1202. Carta hydrographica do rio Paroaiba, desde os Pos
oe11S até as suas' fózes, e a costa comprehendida entre a primeira foz

a barra do Garasstl e a ultima. a barra da Tutoia. Levantada por Sim
pli,cio Dias da Silva, no auno de 1806.

Copia aquarella.

Exp : . 'ceroturia dos Estl·..ngeiros.
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1203. Plan-ta que mostl'a as Fóses do rio Parnahiba e barras
da provincia do Piaul1y, até a barra. da. Tutoia, da provincia do Mara
nhão, suas communicaçõens por Garapés e as habitaçõens colocadas nos
lugares que o Autor viu. 1826. Escala em 1eguas = 1-mO,022.

Manuscripto sem declaração do autor.
Exp: Pimenta Bueno.

CEA.RA}

1204. Carta Marítima e Geographica da Capitania do Ceará.
Levantada por ordem do Governador Manoel Ignacio de Sampaio, por
seu Ajudante de ordens Antonio José lia Silva P,lulet. 1817.

E' copiada no Archivo Militar de Lisboa.
Exp. : Secretaria dos Estrangeiros.

1205. UDl. vaI. brocho contendo:

- Porto do Ceara pelo engenheiro Zozimo Barroso. Londres.
Impresso por T. Brettell & Comp. 1870, in-8° de 24 pp.
Com uma ca?·ta do porto do Ceará mostl'ando o plano de melho
ramentos pl'Opostos e organizado por Cartas N eate. Escala em
metl'os: IO=Om,002.

- Pharoes. Estudos sobre a illuminação da costa do Brazil,
pelo engen heira Zozimo Barroso. Londres. 1m pressa por T.
Brettell & Comp. 1868, ín-8" de 90 pp.

Exp .. : Conselho;,'o 1'. de Alencar Araripe.

RIO GRANDE DO NORTE

1206. Carta da -costa da capitania do Rio Grande do Norte.
Escala em milhas: 1=0,002.

Manuscripto. Sem a.utor e sem declaração de data.
Exp.: Directoria das obras militares.

1207. Plano topo-hydrographico do Rio Gmnde do Norte,desde
a barra até o porto da cidade. Levautado pelo capitão-tenente F. 1.
Ferreira em 1847.

Exp.: Secretaria dos EstrangeiL'os,
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1208. Plano da barra e porto de Mi\caU no rio Amargoso.
Provincia do Rio Grande do Norte. 1858. Rio de Janeiro, abril de 1861.
Por d. A. Vital de Oliveira, lo tenente da armada.

Escala, uma legua maritima=Om,141.
E"p.: Repartição hydrogr:tphicll.

PARAHYBA

1209. Planta da Costa da capitania da Parahiba do Norte.

Malluscripto - Sem escala, sem data e sem autor declarado.
Exp.: Directoria das obras militares.

1210. Esboço corographico do Rio Paralúba Da s....a da
Bocailla ao mal'.

Manuscripto sem declaração do autor e sem data.
Exp.: Directoria das obras militares.

1211. Oarta da barr.-l. e porto da Parahyba do Norte fI alte
rações segundo a carta de Mouchez, contendo o pharol e as marcas
da barra., organisada pelo commandante da canhoneira Ipimnga, ca
pitão-tenente Joaquim Gonçalves Martins, e os officiaes da mesma
108 tenentes Francisco Xavier Rodrigues Pinheiro, Irmêo José da
Rocha, 20 tenente Raymundo Frederico Kiappe da Costa Rubim e
piloU) Antonio Monteiro Teixeira Costa e desenbada pelo 20 tenente
R. F. K. C. Rubim. EscalaJ

Exp.: Repartição Itydrographicn.

1212. Plano do porto da Parahylla. Por Antonio Garcia Alva~

res, lo tenente da armada real. Anrio de 1798.

- E' original e bom.
Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1213. Planta do porto da Parahyba, levantada e desenbada
por João José Valerio em 1800.

E' original, e tem ao lado explicações que o acredita~ por
exacto.

Exp.: Seeretada dos Elstl'angeiros,
deog~. pbysictt.
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1214. Plano da Bàrra Rio e Porto da Parahyba do Norte por
José Fernandes Portugal em Pernambuco no auno de 1803. Lit. do
Arçhivo MiUtar 1835. Leonidio José Gonçalves.

Traz uma - taboa que mostra as h01'as da preamar todos os
dias na bari"a e lagar do Cabedelo.

Exp.: Instituto Polytechnico.

1215. Plan-ta do rio Paranahyba desde a sua foz até a cidade
Theresina organisada segundo os trabalhos idiographic03 (sic) do 2°
tenente da armada, Ignacio Agostinho Jauffret, e o pratico Pedro
Francisco Pereira, da divisão naval do Maranhão, em 1853, e dos do
engenheiro civil J. N. de Campos, por José Pereira de Sá. 1854. Es
cala Uma legua = om. O135.

Na mesma {olha se vê mais:
r. Planta das principaes barras do rio Paranahyba ;
n. Plano do rio Iguaruçú, desde a cidaue de S. João até o

Paranahyba ;
III. Plano do rio Iguaruçú da cidade de S. João ao oceano.

Exp.: Biblio theca 1mperial.

1216. Mappa Topographico dos Rios Paranahyba e Pomba, entre
S. Fidelis e Meia-Pataca, com o traço do caminho do Ferro Projectado
2a secção. Levantado e desenhado no anuo de 1864 pelos engenheiros
José Keller, Francisco Keller.

Escala de 1:20.000.
Munuscripto.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

PERNAMBUCO

1217. Plano da ilha de Fernão de Noronha, levantado por
José Fernandes Portugal no anno de 1798 e copiado no anno de 1803.
Rio de Janeiro, Lith. do Archivo :Militar. A. R. de Araujo.

Exp.: Escola Polytechnica.

1218. Plano do Poeto de Pernambuco desde o cabo de Santo
Agostinho até a cidade de Olinda.

Cônstruido para o uso da navegação, 1799.
Indica nos lados os nomes dos lagares, e os Marcos para a en

tradá.
Original.

Exp.: Secretaria d os Estrangeiros.
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1219. Projecto dos melhoramentos do Porto de Pernambuco
por Emm. Liais, 1860. Lauislau Netto, deI.

Exp.: BiblioLheca. ImperÍlll.

1220. Planta do ancoradouro da ilha de Fernando de Noronha,
Levantada em Novembro de 1861 pelo capitão-tenente Delpbim Carlos
de Carvalbo, los tenentes Relvecio de Souza Pimentel e Jeronimo Fran
cisco Gonçalves, commandante e otliciaes da corveta a vapor Paraense,
desenhada pelo 20 Tenente Augusto Leopoldo de Noronba Torrezão,
amcial do mesmo vapor. Escab em milhas l=mO,246.

- Com a eguinLe declaração:
« A qualidade do fundo areia grossa.:l) a estabelecimento do
porto é as 3 horas e 58 minutos.

Exp.: Repartiçíio hydrographica..

1221. Porto de Pel'nambuco. Plano para indicar o projecto de
melhomment03, apl'esentado pelos Engenheiros Civis C. B. Lane e C.
Neate em 1862, approvado pelo Sr. J. Hawkshaw, Presidente do Insti~

tuto Londriense de Engenheiro::; civis em 1863 e aceito pelo Governo
Imperial em 1864 para ser posto em execução. Londres, em maio de
1867. Kell, Bras•. Lithr'.

Exp.: Es ola. PolytechniCll,

1222. J\:1elhoraD:J.ento do porto de Pernambuco. Pl'Oposta
dos Sr3. Barão de Mauá, Cons. Manoel da Cunha Galvão e Dr. J. F.
A. B. Muniz Barreto.

Rio de Janeiro, TYl'.Pt'ogresso, 1868, in-fol., de 55 pp.
Exp: InsLiLuLo Polytecbnico.

1223. Planta junto a memoria de 10 de junho de 1874 sobre os
melhoramentos de que carece o Porto do Recife. Lith. do Archivo

Militar. P. Reis. Escala 2~:OOO'
Exp: ..uchivo Publico do Impel'io.

1224. AlbulD. de vistas da ilha, de Fernando de Noronha. Con
tendo diverso" prospectos do seu perfil, olhado do mal' e differentes
pontos da mesma, cm 9 divel'sas orientações.

Entre esta vistas se destaca a '.omarla do mar, do lado norte, abran
gendo o archipelago todo, composto da ilba de Fernando de Noronha,
ilha do Medo, ilha da Selta gil1eta, e illla Rata.

Tomadas e desenhadas pelo tenente-general Henrique de Beaure~

paire Rohan.
Mannscripto,1888.

E:>:p.: o autor.
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ALAGOAS

1225. Plano das Enceadas de Jaragua e Pajusara por José Fer
nandes Portugal, em Pernambuco, 1803. Lith. do ArcMvo llIilitm' 1835
Hygino José Lopes.

T1"all wna «Taboa quc mostl"a as horas da Pl"Cama1' todos os dias
neste P01·tO.»

Exp.: Escola Polytecbníca.

122ô. As Lagoas das Alag·oas. Carlos de Marnay 1840.

Manuscripto.
Exp.: Bibliotheca Imperial.

SERGIPE

122.7. Plan of the proposecl canal to join the Rivers Sn,nta
Maria & Poxim in the Province of Sergipe del R.ey. Lith. Jom'dan
& Wi1"z-Bahía.

Escala horizontal :-1=0.m0085.
Escala vertical em pés inglezes : 2=0. 1U00l5.

Exp.: Pimenta Bueno.

1228. Carta do Rio R.eal, na Pl'ovincia de Sergipe. On.'erecic1o
ao Exm. Sr. Coronel Vellcesláo de Oliveira Bello, Presidente da Pro
víncia de Sergipe, em 25 de abril de 1840. Por José Antonio Soccorro
Juca, Commandante do Porto do Rio Real.

Escala '~ Original?
Exp.: Pimen.La Bueno,

BAIIJA

1229. CODllnissão de exploração do Mucury e Jequilinbonha.
Interesses materiaes das comarcas do Sul da Babio.. Comarca de Ca
ravellas. Trabalho do capitão do imperial corpo de engenhe!ros L V.
Pederneiras, chefe da mesma commissão. 1849. Francisco Antonio da
Costa Cirne, desenhou. Outubro 1850,
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Escala em braças: 200 = Om,0025. Além desta, folha, lia
outra representando a comarca de Porto Seguro, organisada
pelo mesmo capitao.

Exp, : Direc~ ria das obras milital'es.

1230. COlll.lll.issâo de explora.ção do Rio Pardo. Interesses
materiaes das comu,rcas do sul. Comarcas de liMos e Porto Saguro.
Trabalhos do capitã r. V. Pederneiras e tenente.M. R. da Costa.
1852. Copiado pelo capitão M. F. C. de Oliveira Soa,res. No Arquivo
(sic) Milita~', em Janeiro de 185-1. Esca.Ia: uma pollegada para 3200
braças.

Manuscripto.
Exp, : Dir'ectoria dns obras militares.

1231. Planta hydrographica da Ba-hia de Tod03 os Santos ...
feita pelo coronel Serra.

Cópia modernu,- Aquarella.
Exp: SecI'otaria dos Estl'nngoiros.

1232. Carta geographica e topogmphica da Provincia da Babia,
comprehendendo desde a margem septentrional do rio Mucury até a
marg':lm Meridional do Rio Real e Rio ele S, Francisco, que fazem o
Limit~ desta Província com a do Sergipe d'El-Rey ao lado do Norte e a
Oeste com o Serro do Frio e Minas Novas, vendo-se di tinctamente as
Villa ) Povoações o Estradas geraes e outras que seguem para ditre
rentes Comarcas deste Continente, bem como contém a descripção dos
Rio, Serras, Montes, Lagoas e mais pontos memoraveis. O Exm. SI'.
Francisco de Souza Martin, quando Presidente desta Provincia, mandou
levantar a presente carta, e o Exm. Sr. Francisco de Souzo. Paraiso
mandou continuar, sendo actual Presidente. Lith. do Arch. Militar

J. S. P.
Escala 1

Exp,: Escola Polytechnica,

1233. 13ahia de Todos os Santos.
Escala em legoas: 1=0.m0245 ..
Com uma extensa legenda ao lado.
Original sem data nem autor.

Exp.: Directoria das obras milítnres.

1234. l\'.Iappa da Costa da Bahia desde o Rio Doce u,té o rio
Taquary.

Original 1 Sem data nem autor.
Exp.: Directoria. das obras mili~aros.
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1235. Mappa do Reeoncavo da Bahia de Todos os Santos,
levantado pelos Srs. Von BUl'ch e \Veyl, e dedicado á Illustre As em
bléa .Legislativa da Provincia da Bahia, por seu attento e obrigado
criado João Diogo Sturz. Impresso em Lonures, em o mez de setembro
de 1836, por Standidge e Lemon.

Traz a seguinte nota em manuscripto :
4: A unica cópia que de 1200 que em 1836, a hum grando dis

pendio, mandei imprimir em Londres e distribui gratuitamente
na Inglaterra ( algumas 300) e o resto todo no Brazil, mormento
na Bahia, d'onde agora, 15 annos depois da sua distribuição tão
geral, se me pede em cartas, naturalmente nunca rranqueadas,
(com porte pago) só mais uma cópia para tornar a publicaI-a
mesmo por não haver nenhuma cópia ( Exemplar) deste mappa
em toda a Província. Razão por que justamente não arriscarei
mais a mandar tambem este ultimo exemplar que p suio (sic),
preferindo entrega-lo ao meu amigo Fernando Halreld o qual
lJavelldo por bem, o poderá entre8'ar ao Archivo Nacional, ao
qual, todavia, creio ter entregue ja em 1839 até 20 Exemplares
do mesmo mappa. »

Exp.: Bibliothecn. Imperin.l.

1236. Plano dos Rios S. Francisco, Araguari e Tres Barras,
levantado por Antonio de Noronha Torrezão. 10 Tenente da Armad!1
Nacional Imperial, 1840; desenhado por Manoel José da Cunha, Guarda
Marinba.

Exp.: Bibliothecn. Imperial.

1237. Plan'ta de uma, parte lio Rio Grande de Belmonte ou
Jequetinhonha, afim de servir para sua canali ação, pelo Engenheiro do
serviço da Provincia da Bahia André Przwadowski, em 1842. Copiado
por Antonio Pedro Lecór, Capitão de Estado-Maior de 10. Classe.
Archivo Militar, em 1857.

« Com o nivelamento e carta longitudinal entre o Porto Baixo
e Porto Alto do Salto Grande, com o projecto de um canal
com 25 eclusas para poderem os barcos de um porto passar para.
o outro.'»

Escala de braças para os comprimentos do nivelamento:
10:mO.0045. Escala de braç.1,s para as alturas: 1:mO.002.

E cala para as alturas: 250 braças =mO.OIO.
Manuscri pto.

Exp.: Directoria dILs obrIL8 rnllitn.res.

1238. Mappa hydrograpbico da Ballia de Todos os Santos,
levantado no ministerio do lllm. e Exm. Sr. Antonio Francisco de Paula
Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, sob a direcção do Capitão de Fra-
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gat..'l. Joaquim Marques Lisboa, Commandante da Estação do Centro, por
Domingo Miguel Marques de Souza, 2° Tenente Secr~tario da mesma
E tação, 1846. Escala em legoas de 20 ao grão, l-mD.109.

2 Folhas.
Exp.: Bibliothecn. de Sua AlIeza o Sr. Conde d'Eu.

1239. Descripção de Porto BeBo Itapacoroya, e dos Rios de
S. Francisco, Araguai e Tres Barras. Feita por Antonio Xavier de
Noronha Torrezão, l° Tenente da Armada Nacional e ImperiaL 1846.

Manuscripto de 8 folhas inn.
Exp.: Bibliotbecn ImperiD.1.

1240. Planta do Rio de S. Francisco, desde a villa do Joazeiro
até a d Carinhanba, contendo a{l ditrerentes povoações e fazendas
adjacentes a essa axtensa porção do Rio, e uma segunda das denomi
nações das numerosas ilhas que se encontram em seu curso; mandada
levantar pelo Exm. Sr. Tenente-Ganeml Francisco José de Souza
Soares de Andréa, em 1847, quando presidente da provincia da Bahia.
Escala em legoas 5=:ID0. 020.

Manuscripto sem data nem autor.
Exp.: Escola Polytbechnica.

1241. South Americ<'l. Brazil. Bahia de Todos os Santos From
the survays of capto R. Fitz Roy, 1832, Sir E. Belcher, 1836, R. N.
Adm. Baron Roussin, 1819, nnd cap. BarraI, 1831 French Navy.
High Water F. & C. III. 45m • Spring tides rises 8 fe~t crI-coral, g.
-graveI, m. mud r. rock, s. sand, sh. she11s, st. stones Soundings in
fathom. aturaI scale 1/36.000 vl\l'iation in 1857 increasing about
5 annually. London' published at the Hydrographic Office af the Admi
ralty 1st. october, 1857. Sold by ,I. D. Potter Agellt for the Admi
ralty Charts 31 Poultry & 11 King. St. Tower Hill.

Exp.; Escola Polytechnica.

1242. Atlas e relataria concernente á exploração do rio de
S. Francisco desde a cachoeira da Pírapóra até ao oceano atlantico,
levantado por ordem do governo de Sua Magestade Imperial o Senhor
D. Pedro 11 pelo engenheiro civil Henrique Guilherme Fernando
Halfeld em 1852, 1853 e 1854, a mandado lithographar na lithographia
Imperial de Eduardo Rensburg. Rio de JarlCil'O. 1860.

Este importante trabalho contém, além do relatorio:
Trinta grandes folhas em que vem traçado o curso do rio

S. Francisco na escala de 1: 71 .250 ;
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Uma. planta da cachoeira do Sobradinho que pas a pelo loga.r
denominado CaL'{ão no braço septentrional do rio de S. Francisco,
1853; .

Planta, especial da lJarra do rio S. Francisco;
Plauta geral do rio de S. Francisco na esc,l1a de 1:712.500;
Perfil longitudinal do curso do rio de S. Francisco desde a ca-

choeira do Pirapóra até ao oceano atlantico ;
Planta da cachoeira de Paulo Atronso ; escala de I: 3. 300;
Planta do Rio Grande desde a viUa do Campo Largo até a sua

confiuencia com o rio de S. Fre1nci'co fronteiro á villa da Bal'ra
do Rio Grande, na provincia da Bahia ; escala de I :71250; e duas

vistas da cachoeira de Paula A:tronso.
Exp.: Barão Homem de lVlello.

1243. Mappa hydrographico da Bahia de Todos os Santos, le
vantado no ministerio do Illm. Sr. Antonio Francisco de Paula Hol
landa Cavalcante, sob a direcção do Capitão de fragata Joaquim Mar·
ques Lisboa, Commandante da Estação Naval do Centro, por Domingos
Miguel Marques de Souza, 2° Tenente Secretario ela mesma estação
em 1846. Reduzida a escala média lia Archivo Militar pelo Capitão do
estado-maior de la classe Raymundo Maximo de Sepulveda Everard em
março de 1863. Lith. do ArcMvo Militai'. L. J. G.

Exp.: Escola Polytecbnica.

1244. Explora-tlons scientifiques au Brésil- Hydrographie
du Haut San-Francisco et du Rio das Velhas ou Résultats nu point de
vue hydrographique d'lln voyage e.t1'ectllé clans la province de Mina>;
Geraes par Bmm. Liais - üuvrage publié par ordre du gouvernement
impérial elu Brésil et accompagné de cartes levées par l'auteur avec la
collaboration de MM. Eelual'do José de Momes et Ladislao de Souza
Mello Netto. Paris. Garnier Freres. lmp?'imérie Simon Raçol1 et Comp.

1865 - in-folio max. Avec figul'es.

Contém (1 V) - 26 - (I) - Pagina ele texto e as 20 cartas se
guintes:

Carte génél'ale du Haut S. Francisco et du Rio das Velhas 
I folha innumerada ;

Rio das Velhas - II folhas ele n. I a II ;
Rio de S. Francisco - R folhas de n. 12 a 19.

Exp.: Institnto Polytechnico.

1245. Carta elo reconca.vo maritimo da Bahia, desde a vilIa de
Boupeba, até o rio Subauna, comprehendendo os terrenos. adjacentes
que formam os districtos de 13 regimentos, que foram inspectados
pelo brigadeiro Felisberto Caldeira Brant Pontes, desde 20 de Dezem·
bro de 1809, até 31 de Maio ql? 1810. Arc]üvo Milita,r 2l de D~;>;embro

çle 11369.
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2m ,83
4h .-54m

8°30' NO.

Copiada pelo capitão do estado-maior de la classe bach3.rel Capi
tolino P. S. da Cnnha.

E cala em leguas portuguezas : 1=om,018.
Manu cripta.

Ex!'.: Directoria das obras militares.

1246. Plano hydrograpbico da Bahia de Todos os Santos, me
tropole do estado do Brazil, feito por José Fernandes Portugal, em
Pemambuco, no anuo de MDCCCIII. Antonio Pimo (1) Litl!. do Arch.
Militar.

Nota. que se lê no plano:
Ao longo da costa correm as aguas para o sul de Outubro até

Março, e para o norte de Abril até Setembro, sempre <1irigidas
pelos ventos.

Exp.: Escola Polytechnica.

1247. Relatorio de 'vV. Milnor Roberts, engenheiro chefe
da commi são hyclraulica sobl'e o exame do rio S. Francisco, desde o
mar até a Cachoeira do Pirapora, extensão de 2.122 kilometr03 feitos
em 1879-80, por ordem do conselheiro Cansansão de Siuimbú. - Rio de
Janeir'o, 7'yp. Nac. 1880.

Exp.: Engenheil'o Alves Linharcs.

1248. Relatorio dos estudos feitos no Rio das Velhas, de
Macahubas até ~\ barra no S. Francisco, pelo engenheiro Benjamin
Franklin. R~o de Janeiro, Typ. Nac. 1882.

Exp.: Engenheiro Alves Linhares.

1249. Planta <10 rio Cotegipe e balda do Aratú, Bahia de Todos
os Santos. Levantada pelo lo tenente Antonio Alve" Camara, com
mandante da canhoneira Traripe, coadjuvado pelo 2° tenente Manoel
da Silva Lopes, omcial do mesmo navio. 1883.

Escala em metros: 1:10.000.
Manuilcripto original, com assignatura autographa do autor.

Com as seguintes notas:
DiíIerença de niveluas grandes marés ....
Estabelecimento do porto ......•....•....
Declinação da agulha , . " " ,

Exp.: Repartição hydrographica.

1?50. Carta da bacia do S. Francisco. Organizada pela com
missão hydraulica que teve por cheCe o eng-enheiro 'vV. Milnor Ro
OOrts. 1880.

Escala de 1:1.750.000. Lith. do A,rchivo Militar, 1884.
ExV': Blll'~Q ijOIDl)1ll ql) 1I[l)JIQ.
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1251. Canal de navegação e irrigação derivado do rio S. Fran
cisco ao oceano pelo valIe do Jaguaribe, na provincia do Ceará, e pelos
valles dos rios Pit'anha e Assú, na Parahyba e Rio Grande do Norte,
com 4.554 kilom. de navegação, pelo engenheiro Tristão Fra,nklin.

Rio de Janeiro, Typ. Polytechnica, 1886, in-4o gr. de 23 pags. com
um mappa hydrographico.

Exp.: Inslituto POl:rtechll~O.

ESPIRITO SANTO

1252. Carta Geographica do Rio Doce e seus confluentes, levan
tada por Antoni0 Pires da Silva Pontes em 1800. B:scala,: uma legua ~
om.Ol. Archivo Militar 5 de fevereiro de 1872. Copiado pelo major
Umbelino Alberto de Oampo Limpo.

Manuscri pto .
Exp.: Directoria das obras militares.

12-53. Mappa Topographico do Rio Doce e suas Margens, e ca
choeiras, feito no anno de 1810-pelo capitão de la linha Manoel José
Pinto. Ouro Preto, 1833, Athaide-dezen.

Escala?
Exp.: Archivo Publico do lmperio.

1254. Mappa do Rio Doce, organisado pelo engenheiro Carlos
Kraulls sobre os trabalbos de A. Pires da Silva POlltes, Arlincourt e
outros e publicado por ordem de S. Ex. o Sr. conselheiro Antonio Fran
cisco de Pa.ula e Souza, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Agricultura, Oommercio e Obras Publicas. Rio de Janeiro 1866.

Escala-l legoa=Om.018. Grav. C. Schwestka. Eso. O Koegel.
Exp.: Bibliotheca. Imperial.

RIO DE JANEIRO

1255. Plano ela cituação das tres principaes fortalezas da entrada
da Barra do Rio de Janeiro na verdadeira posição em que ellas se
acham a respeito do terreno, seus fogos se dividem em tres di:fferentes
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direcções, ofl"endendo na primeira aos avios que se approximarem a
Barra; na segunda aos que estiverem entre meio de passagem j em
terceira aos que depois de passarem se dirigirem ao ancoradouro.

Original. Aquarella.
Exp.: Secretl\ri .. doa Estrangeiros.

1256 Projecto de um molhe no porto de Angra otl'erecido
ao lllm. e Exm. Sr. Joaquim José Monteiro Torres, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Marinha, por José Carlos de Figuei
redo, tenente-coronel engenheiro.

Escala em braças: 1 = Om.0012.
l\Ian\;scl'ipto original.

Exp.: Repndi~ão h)'drographica.

1257. Plan de la baye et port de Rio de Janeiro, située à la
co te du Brésil por 22d54 ele lat. méridionale et 45d5m à l'occident
du meridien de Paris. LelJee geometriquement par P. (',apassee, à Paris.

Chez Dezauche, succes'eur des r.:l. Delisle et Philippe Buache, pre
mieI' geograpbes du roi et ~l1argé de 1'Entrepôt general des cartes de
la marine, rue des Noyers. 1785.

Echelle de 2 lieues marines de 20 au degré et de 2853 toises.
Ecbelle de 5000 pa geometriques. Les sondes sont marques en
brasses de 5 pieds.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

1258. Plano da Armação e Anciada (sic) de Imbetuba (sic)
Mandado tirar pelIo Goyernador interino João Alberto de Miranda
Ribeiro, pello Tenente Manoel José Xauier Palmeirim no mez de
Maio de 1792. Desenhado por João Antonio, Alferes ue infantaria
de Milícias. Escala em braças: 5=om.007.

Original manuscripto.
Exp.: Repartição hydrographicll.

1259. Plano bydrographico da parte principal da Bahia do Rio
de Janeiro, no qual demonstra a posição da Esquadra dE> commando
do chefe de divisão Donald Campbell no dia 26 de Fevereiro de
1801. Desenhado pello sargento de m. r e guerra. Paulo D."S de
Almeida.

Escala em braças: lO=Om.oOO1.
Exp.: Repartição hydrogrlLphica.
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1260. Plano hydrographi o d,\ ballla do Rio de Janeiro, co
piado em Lisboa no Real Arquivo Militar, por Pedro Mauricio Hen
riques no anno de 1816.

Cópia authentica. Aquarella.
Exp.: Secretarill. dos elltrnngeiros.

1261. Plan de la bc\ye de Rio de Janeil'o levá em 1826 et 1827
por M. Barrai lieutenant de vaisseau, embarqué sous les ordres de
M. Ducampe de Rosamel, contre-amira.l, commandant la st:ttion fran
çaise de l'Amerique Meridionale.

Chez Seignot Plancher &: C., ri. 95, ?·tlIl do Ouvidor, Rio de Janeiro.
Lit. de Steinmann, rua d'Ouvidor n. 199.

Contém e ta carta, em uma advertencia, algumas indic:\
ções sobre o fundo da bahia, accusada pela sonda, etc., etc.

Exp.: Bibliotheca Imperial.

1262. Plan de l'entrée de Rio - Janeiro, levé eD 1837, d'aprà
les ordres de M. Dupoet, Contre-AmíraI, Commandant la station du
Brésil et des iUes du suu, par M. Jehenne, Lieutenant de Vaisseau, em
barqué SUl' Ia Frégate La Syrene commandé par M. Buglet, Capitaine
de Frégat. Publié par ordre du Roi sous le ministére de M. Ducampe
de Rosamel, Vice-Amiral Secrétaine d'Etatau departement de la Marine
et des colonies Au Dépàt-générn.l de la marine en 1839. Grave par Mi
chel. Ecrit Pal' J. M. Hacq.

Com uma vista da entrada do Rio de Janeire, tomada da ilha
Rasa.

Exp.: Escola Polytechnicll..

1263. Carta chorograpbica do litoral da provincia do Rio de
Janeiro desde Paraty até o Cabo de S. Thomé, Copiada no ArclJivo Mi
litar em 1846 pelo 20 Tenente José BMlileu Neves Gonsaga. Sem data
nem autor.

Escala ~

Manuscripto .
Exp': Directoria das obras militares.

-1264. Plan-ta da Direcção do Canal de Campos a Maca.hé, man
dada lithographar pelo Ex. mo Sr. Aureliano de Souza e Oliveira Cou
tinho, Pl'esidente da Provincia do Rio de Janeiro, levantada em 1846.
Com as alterações que se tem feito até o anno de 1854. (Escala em le
guas: 1=0.009.) Li/h. do Archivo Milita?' C. Muller Gr.

Exp.: ijibl\otheca de S. A. R, o Sr, COllde d'Ell.
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1265. Planta hydrographica da bahia do Rio de Janeiro, Levan
tada em 1810 por uma commi ão de offlciaes da Armada e novamente
correcta e augmentada por Joaquim Raymundo:ie L:lmare, c-:l.pitão
tenente da Armada. N, e L, em 1847.

Exp,: Escola PolyLecbnica.

1266. P1anta da enseada das Palmas, levan tada por Henrique
Antonio Baptista em Março de 1856. Lith. do A.rchivo Militar. J. G.
TIl. Escala em braças de svis pés inglezes: 5=O,m,OOl.

Exp.; BiblioLheca da. S. A. R. o ", Conde d'Eu.

1267. Planta de Angra dos Reis, levn.ntada pelo lo tenente
dn, Armada Henrique Antonio Baptista, 1856, LU,"L elo Al'chivo Militai'
Lith. por A. M. S. Rodrigues- E cala em braças 5=mo.OOl.

Exp. Bar/lO Homem de Mollo.

1268. Reconheci:rnento da Pedra do Hermes, na enseada
do Macahé, mandado fazer pelo Exmo, Sr. conselheiro Joaquim Rl\Y
mundo de Lamare, Ministro da Marinha., pelo lo tenente M. A. vital de
Oliveira coadjuvado pelo l° tenente A. da Silva Teixeira, comman
dante da corveta Bebel·ibe. 1862. DeseJ). por Vital de Oliveira.. Trabalho
feito a bordo da corveta a hellce Bebel'ibe. Lith. do Il1lpel'ial Insti
tuto A,·t istico.

Ex;>.; Barão flomem ue Mc1lo.

1269, Plano da enseada da Armação no porto de Santa Catha
rina, levantado por ordem do Exm. Sr. conselheÍl'o e chefe de esquadra
Joaquim José IO'nacio, ministro da marinha, pelo l° tenente da armada
Luiz Y. Hoonholtz. 1862. Lithographia elo Impe?"iall"stitttto Artistico.

Exp.: Barão Homem de Mello.

1270. Planta da enseada dos Buzios, levantada por Mancel
Ricardo da Cunha Couto, l° tanent ela A. N. I. Em fevereiro de 1863.
Escala em milhas: 1=rnO.092.

Manuscripto original.
Exp.: ReparLiçiio bydrographica.

1271. Brésil. Baie d'ilha Grande at de Sapitiba d'apres 1e com
mandante Talhan. Depõt des cartes e plantes de la marina. 1864.

Escala em milhas maritimas; 1:=JllO.0085.
Exp.: BiblioLhecadeS. A, R. oSr. Conded'Eu.

1272. ~urvas de marés mais notavois durante todo o anno
de 186'7.

Manuscripto sem data nem autor.
Exp.: Escola l'ol~tecbnica.
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1273. Plano hydrographico da bahia do Rio de Janeiro, levan
tado pelo clpitão·tenente Diogo Jorge de Brito e outros olIlciaes da.
armada imperial em 1810, e copiado em maior esca,la, com a alteração
nas sondagens pelo chefe de esquadra conselheiro de guerra Eleziario
Antonio dos Santos em 1849. Lith. do Archivo MiWa?', 1870. Lith. do
Archi'Vo Milita?' J. A. P.

Exp.: Barão Homem de )Iello.

1274. Bahia do Rio de Janeiro. Plano hydraulico da ilha de
Santa Barbara. Levantado pelo l° tenente Francisco Calheiras da Graça
1879. Escala em metros: l=mO.002.

Manuscripto.
Exp.: Repartição hydrographica.

1275. Planta dos canaes a E. e O. da Ilha do 8alombo,
levantada por ordem do Sr. capitão de fragata Eduarrlo \Vandenkolk,
commandante da Corveta Vita~ de Oliveira, pelo l° tenente Francisco
dos Santos Matta e pelos 2°5 tenentes Firmino Herculano Ancora da
Luz e Bernardo Silveir[~ de Miranda. Novembro de 1882.

Exp.: Repartição hydrographica.

1276. A Bahia do Rio de Janeiro, sua historia e descripção de
suas riquez3.s, por Augusto Fausto de Souza, Rio de Janeiro. Typ. Uni
versal de H. Laemmert &: Comp. 1882 1 vaI. in-8° com mappa.

Exp.: Bibliotheca rIU peria!.

1~77. Planta das enseadas da Jurujuba e Icara.hy, levantada
pelo capitão-tenente Francisco Calheiros da Graça, coadjuvado pela
officialidade da canhoneira Braconnot. 1884.

Desenhada na repartição hydrographica por L. J. M. Penha
Junior, escala 1: 10.000.

Manuscripto.
Exp.: Repartição hydrographica.

1278. Bahia uo Rio de Janeiro, Dedicada aS. A. r. a Sra.
D. Izabel, Regente do Imperio, organisada e desenhada por Claudio
Lomellino de Carvalho, professor de Cartogeaphia dos Collegios Abilio e
Gymnasio Fluminense e autor do Atlas do Imperio do Brazj[. Rio de
Janeiro. 1888. Escala de 1:46.595.

Manuscripto original.
Exp.: o a.utOl·.

1279. Planta hydrographica daBa.hia do Rio de Janeiro entre o
porto de Mauá e a ponta N. E. da Ilha do Governador, levantada pelo
capitão-tenente Francisco Calheiros da Graça, secretario da repartição
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hydrographica, coadjuvado pelo l° tenente Carlos Ambrosio do Rego
Barroca e 20 tenente Themitocle3 Nogueira Sávio, ajudante da mesma
repartição. Junho de 1888. Construida e desenhada pelo autor em
Agosto do mesmo anno. Escala, I: 10.000.

Com a seguinte nota:
Estabelecimento do porto em Maua - 2h55m - Amplitude das

maré nas syzigias l m,33.
Manuscripto original.

Elp.: Repartiçã;o hydrographicll..

S. PAULO

1280. Plano q'ue contém as tres barras do porto de Santos caia
entrada principal foi calculada por Bento Sanches d'Orta na lati~

tude 24° O' O" Sul e longitude a oeste de Lisboa 37° 21'15" por Antonio
dos Santos Cruz. Anno de 1799.

Escala em leguas: 1="'0.095.
Manu cripto original.

Exp.: Repartição hydrographjca,

1281. Minis'terio da marinha. Admini tração do Exm. Sr.
conselheiro Dr. Luiz ,\.ntonio Pereira. Franco. Planta hydrographica
da barra e poi·to de Santos, le"fantada e cOllstruic1a pelo capitão de fra
gata. Barão de Teft'é, director geral da Repartição Hydrographica,
coadjuvado pelo ajudante da mesma, lo tenente Adolpho Pereira Pi
nheiro. 1876. Ch. Schmidt, gr. Imperial Instituto Arti$tico. Rio de
Janei,·o. Escala em milhas maritimas: 1=Om.15.

Com a seguinte declaração:
Estabelecimento do porto-3h ,5m •

Diiferença de nivel nas Syzigias entre a. baixa-mar e a preia
mar-2m,20·.

Exp,: Repal,tição hydrographica.

1282. Inf'orDl.ações sobre os rios navegaveis da província
de S. Paulo, sua profundidade, correnteza, largura e mais circumstan
cias que possam interessar â. navegação e sobre os cann.es feitos a
expensas do cofre provincial, exigicios pela pre~idencia da mesma pro
vincia, por omcio de 8 de Outubro ultimo em referencia aoaviso-circular
de 12 de Setembro anterior, expedido pelo Ministerio do Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas.

Não diz o anuo.
Exp.: Dr. Brasilio Machado.
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1283. DeD1onst.ração geographica do curso do rio Tiete
desde a cidade de S. Paulo ate a confIuencia que fórma com o rio
Paraná, e desta até á barra do rio 19atemy, e a direcção deste até às
suas origens.

E' original, sem nome do autor, nem data, mas é bom mappa.
Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1284. Planta do rio Tieté ou Anemby, na Capitania de S. Pau
lo, desde a cidade do mesmo nome (Da latitude Sul 230 , 33', 30," longi
tude 331,° 24,' 3D"), até a sua confiDencia no rio Paraná, ou Rio Grande.

Não tem o nome do autor, uem data, mas é bom na demons
tração que faz dos accidentes do rio.

Exp.: Secretarh dos Estrangeiros.

1285. Esboço (illcompleto) de uma parte do Rio Param\. e
Paraguay (S. Paulo e Matto Grosso). Dr. Machado de Oliveira.

Escala ~ Original?
Exp. ; Dr. BrasUio Machado.

1286. Carta chorographica dos rios mais notaveis que correm
entre a cidade de S. Paulo e a Capitania de Cuyabá, e Matto Grosso.
Feito no Archivo Militar.

Manuscripto - sem escala, sem data e sem autor.
Exp. ; Directoria das obras militat·es.

1287. Planta do rio Tieté, pelo brigadeiro José Custodio Sá e
Faria - 1774.

Reduzida sob a direcção do conselheiro Homem de 11e110.
Exp. : Barão Homem de Mello.

1288. Roteiro da navegação do Tieté desde a barra do Rio
Grande de Santo Amaro até o Salto do ltLl-Guassú, começado em 27
de Agosto de 1792 e terminado em 19 de Setembro.

S. Pi1ulo - Navegação do Tieté até ParaDayba, Cachoeiras.
Exp. : Dr. Brasilio Machado.

1289. Cópia exacta do mappa que mostra a nova Navegaç.1.o da
F. do Mogi-Guassú ao arraial de Anicus. Descuberto por João Caetano
da Silva em 1817. EscaJa~

ManUECl'ipto.
Exp. ; Dr. Brasilio Mllchado.

1290. Oarta chorographica que most.ra a configuração da costa
desde a Ponta do araçá até a extr~ma da Capitania de S. Paulo.
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ESCtlla em braçls 10=0,007. A"chillO militaI", outubro de
18~9. 1. J. M. de Carvalll0, tenente do estado-maior de la classe.

l\lanu:icripto.
Exp. : Dil'eClol'ia das obras mililnl'cs.

1291. ~.Iappa da navegação daria Tieté (Provincia de S. Paulo).
18;:'9, por Augusto Glimm. EEcala 1 pollegadll=10 braças.

Diz uma nota: O rio no lo"'ares mais rasos tem 3 palmos de
a~ua, a sua menor largnra é âe 73 braças. Da Ponte Grande até
Mogy das Cruzes tem o rio 19 ~~ legoas.

Cópia. ~

Exp.: DI'. BI'asilio ~I"chado

1292. Ca.rta. topograpliica do rio Tieta, construida e offerecida
a Sua Mageslade o Imperadol', pelo engeuheiro geographo bacharel
Carlos Victol' BoissO:l segundo os dados que lhe foram fornecidos,
actualmente os mai: exactos que exi.tem, 1860. (Pl'ovinciade S. Paulo).

Ma llllSCl'ipto.
Jo;xp.: nibliolheca Imp daI.

1293. Corog'raphica e Hydrographica de toclil costa do
mar da CapitanLl de S. Paulo, leyantada e configurada pelo coronel do
real corpo de en"'enheil'os Jo5.o da Costa Ferreira, desde do rio Sahi,
extrema da. Capitaniil da parte do Sul alé a ponta da en"eada da Ber
tioga, e di\, dita ponta até a extrema da parte do norte pelo seu
ajudante Antonio Rodrigues Montesinho, tudo debaixo dos pontos de
latitude e longitude calculadas palo astronomo de Sua Alteza Real,
Francisco do Oliveira Barbosa, e riscado pelo 20 tenente do mesmo
rea.l corpo Rufino José Felizardo e Costa. Na mesma carta vão os map
pas das observações astronomicas que SP. fizeram nesta capitania desde
o anno de 1789, e o das madeiras de ley que se aclm.m nos rios reser
vados para ns cártes l'eaes e igua Imente se mostra a terra que e
achavam dadas por sesmaria. ;llé o anno de 179:l, como tambem os rios
reservados para as cártes rea.es, uas na.vegll.çõe5 tanto de sumacas
como de canáas, o numero de estaleit'os onde se construem embarcações.
ArcMllO MiWcl1' 21 de setembro de 1867. Major Umbelino Alberto de
Campo Limpo. Escala cm lagoas I=Qm,058. )ia mes~ml {olha se ve.~m

tl'nçadas:
- Carti\' Hydrogrnphica do Porto de Guaratuba'
- Carta Hydrographica do Porto de Paranaguá;
- Carta Hydl'ographica do Porto de Santos.
Man uscl'i pto.

Bxp.: Di,'eclúrias das ob"" militares.

Geogl'. pil)'sica 21
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1294. Parte do littorill, VaUe da Ribeil'a, S. Paulo (Esboço in
complete). Copiado de um ma,ppa do engenheiro Blak. S. Paulo, 24 de
outubro de 1867. M. Oliveira. Escala ~

Manuscripto.
Exp.: Dr. Brasilio Machado.

129q. Planta da bal'ra da Capam e porto ue Iguape, levantada
pelos officiaes capitão de fragata M. R. da Cunha Couto, l° tenente
J. M. do Nascimento, pOl' ordem de S. Ex. o Sr. Ministro da Marinha.
Em agosto de 1871. Escala em milhas maritimas: 1=0,m092.

Manuscripto.
Exp.: Repartição hydrographica .

. 1296. Planta dos rios Mogyguassu e Pardo, pela Companhia
Paulista, 1883. .

Exp.: Barão Homem de Mello.

1297. COl'lllllissão geographica e geologica da pl'ovincia de
S. Paulo. Orville Derby, Chefe. Th. Sampaio deI. A Lallemant, sculp.
Escala I: 50.000. 9 Folhas, contendo as seguintes partes:

I. Rio ltapetininga, com uma secção transversal no Porto; (2
folhas).

II. Rio Paranapanema - (18R6) com duas secções transversaes,
uma acima eoutra abaixo da confiuencia do rio ltapetininga ; e
mais, com plantas de diversas cachoeiras, como a das Sete Ilhas,
do Aparado, do BufãO e a do Salto do ltapucú - todas na escala
de 1:5000 (7 folhas).

Exp.: DI'. Orville A. Del'hy.

PARANÁ

1298. O rio Ubahy (6u Ivahy n. Paraná. As reducções. Iguassú,
etc. '(Paraná). Extractos das memorias (irreditas) do Barão de Antonina.

Exp.: Dr. Brasílio Machado.

1299. Carta Geo-hydrographica da cidade de Paranaguá e co
marca de Coritiba. Extrahida da carta Geo-hydrographica da Provinda
de S. Paulo. 18·lO. Archi'llo Militar 1'847. 'Copiada pelo 2° tenente
Antonio Dias da Gosta. .

Manuscripto.
Exp.: Reparti~ãobydrographica.
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1300. Planta da excursi.io pelos rios ltararé, Paranápanema,
Paraua e Ivaby, feita por Luiz Vergueiro e seus companbeiros em 1845.
Escala ~

Manu cripta (Cópia ~).

Exp.: Dr. BrasUlo :lInchado.

1301. Carta reduzida do alto Paraná levantada por ordem do
Illm. e Exm. Sr. J. Lamego Costa, commandante da divisão Naval do
Rio da Prata pelo l° tenente da A. N. L, ·F. F. de B. S. Garção,
coadjuvado pelo piloto da A. N. I., F. D. Simas, 1859. Organisada e
desempenhada por L. J. M. Penha.

Manuscl'ipto.
Exp.: Repal'tiç1i:o bydrographica.

1302. Mappa topographico da Bahia de Paranaguá. 1871.
Pedro A. L. Scherex fecit.

Original, manuscripto, sem escala declarada.
Exp.: Bibliotheca de . A. R. ° r. Conde d'Eu.

1303. Planta bydrographic:1 do 'porto de Antonina, levantada.
e construída pelo capitão de fragata Barão de Tetré, 1877.

1Illpe}'ial lithographia e Instituto Geographico de Alexandre Spelt;;.

Em B. de Tetré, Hargreaves e Rebouças. - Provincia do
Paraná. .

Escala de 1; 10.000.
Exp.: Repartição hydl'ographica.

1304, Planta da parte sul do porto de Antonina. repre entando
os pontos mais notaveis da costa para. referiL' a etles as posições das
pedras mais imp0l'tantefllevantada pelos capitão de fragata Joaquim
Leal Ferreira e los tenentes Luiz Pedro Tavares e Frederico Ferreira
de Oliveira. Agosto de 1880.

Com a seguinte nota:
Variação -l° N. E.

Exp.: Repal·tiç1i:o hydrographica.

1305. Planta hydrographica da Laguna, levantada pelo capitão
tenente Francisco Calbeiros da Graça, coadjuvado pelo lo tenente
Eduardo A. Verissimo de Mattos, em março de 1882. Construída e
desenhada pelo autor em Maio do mesmo anno. Escala; I: 10.000.

Manuscripto original.
Exp.: Repnrtição bydrogrnpb:ica.
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1306. Pret'erencia do porto da Lagun<1 sobre a enseada de
Imbituba. Collecção de artigos publicados no J01'nat do Commercio pelo
capitão-tenente Francisco Calheiros da Graçu,.
Rio de Janeiro, T!Jp. de 'G. Lettzingel' &: Fitlto~, 188;', in- u gl'., de
102 pp.

Exp.: Repadi<;ão hydrographica.

SANTA CATHAHINA

1307. Plano do porto da5 Torres. Que mandou levantar o
Illm. c Exm. Sr. conselheiro de guel'l'a vice·almirante Barão de Ta
mltndaré. Em abril de 1861. Por Manoel Antonio Vital de Oliveira.

Escala ~

Exp.: Repartição hydrogr:'phica.

1308. Plano da costa desde o estreyto da. ilha, de Sa.nta Catlla
rina thé a, villa de Guaratuba, feito por rumos e di::itancias arbitrarias
com ordem do IIlm. e Exm. Sr. Antonio Carllo~ Ful'tado de M ndonça.
General do departamento da mesma Ilha, por Manoel VieYl'a Leão,
Sargento Major de Infantaria e Governador d<1 Fortaleza da PraY<1
Vermelha.

Cópia de Francisco João Roscio, a aquarella.
Exp.: :;ecl'etaria dos Estl'angei"os.

130~. Mappa hydographico da Cltpitania de Santa Catharina
olferecido ao IJIm. e Exm. Sr. Antonio de Araujo de Azevedo Do
Concelho de Estado, Grão Cruz da ordem de Christo, etc., etc., etc.
Por seu mais humilde criado Paulo José Miguel de Brito, Tenente
Coronel de cavalaria., njudanle de ordens do Governo da sobredita
Capitania (s. d. n. escala).

Manuscripto Ol'iginal.
EXll.: Directol'b. das obra' milita,'es.

1310. Carta geographlca. do terreno e costa pertencente ao
governo da ilha de Santa Cathal'ina Levantada no anno de 1783. Por
Francisco João Rocio, Coronel de infantaria com exercicio de Enge
nheiro, em companhüL dos Engenheiros e Astt'ollOluosde Sua Magestade
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destinados para a demal'cação de limites da primeira divisão da Ame
rica Meridional. Copia tirada em 1812 por Albino Mariano dos Santos
Pel'eira, Tenente de Iofantia (sic) 00 Rio de Janeiro. Escala em
leguas de 20 ,HJ gráo 1 = OJn0275.

l\fallm'cri pIo.
Exp.: Dil'ccLoria dns obras miliLrll'cs.

1311. Plano de la isla de Santa Catalina, parte de la costa dei
Brasil 1803. Escu,la em milhas: I =Om0075.

Manuscripto. Sem declaração de autor.
Exp.: H.epnl'ti~ii:o hydroll'·aphica.

1312. Mappa geographico, que comprehende toda a costa que
corre desde a ilha de Santa Catharina até o Cabo de Santa Maria, e
deste até Montevidóo.

Contendo o caminho que por terra acompanha e que vai ao
Rio Pardo e Jaguy.

Rio Grande, 13 de Muyo de 1806.
- E' origillal sem Dome do autor.

Exp. :Secretnl'in dos Estrangeiro.

1313. Oart.a geo-hyelrographica da ilha e ca.llal de Santa Catha
rina. Levantada por H. L. de Niemeyer Bellegarde, Offieial do Impe
rial COI'PO de Engenheiros, 1830. (Rio de Janeiro.) Li/h. do Archiuo

Militar C. Mtllle1'. Escala em legllus: 1 = Om060.
Bxp.: Rapnl·tição h)"!t·ographica.

1314. Plal1 de I'lIe et du Détroit de Saint- Catherine, au Bré
sil, Levé en 1831, pw M. BarraI, c:tpitaine de corvette, Chevalier de
la Légion d' Honneur, commandant la Gabare I'Emulation, secondé
par MM Sl\Dti e France-mandoul, lieutenans de Fregilte.

Publie par ordre du Roi S011S le ministere de M. le comte de Ri
g-ny, vice-a1mirant, secretaire d'etat a,u clépartemallt de la marine et
des colonies. Au dépót-généril 1 de la marine en 1833. Gravá par
Caplin. Ecrit par Hacq.

B xp.: Escolo. Pol)'technica.

1315. Plant.a do Passo da Barra ela Lagó3. do Ca,macho duas le

guas e meia ao sul da. Barra da Laguna levantada polo major do imp
corpo de engenheiros Fermino Francisco Coelho coadjuvou o 2° te
ngnte do mesmo corpo Christiano Pereira de Az'er'edo Coutinho. 1842.
N. 6. Copiada pelo l° teneu te graduado do imperial COI'pO de engenheiros
Frauci~co Januario Passos. Arc11ivo Militar 1844.

Exp.: Biblinthecn Tmpel'inl.
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1316. Planta das Torres e suas imediações. Posição Jimitrophe
e entve as provincias do Rio Grande e S!tn ta Catharina. Levantada e
desenhada pelo major do 1. C. de engenheiros J el'oDimo Francisvo
Coelho, coadjuvou o 20 tenente do mesmo corpo Chrisliano Pereira de
Azeredo Coutinho 1842. Escala 10 braças=Om,OOl. Archivo Militar
1844. Copiada por J. Pereira de Sã..

Manuscripta.
Exp.; Bibliotheca. Impel'illI.

1317. Mappa hydrograpbico dos rips Itajahy-assti, Itajahy
merim e Luiz Alves e seus affuentes da provincia de Santa Catbarina

~ornprehendendoo primeiro territorio das terras devolutas na mesma
província. Levantado por Carla: Rivierre engenheiro. Nos annos de 1858
e 1859. Escala 1:40.000.

Ao rio ltajahy-a.ssú dá o autor a extensão de 39.137 braças
(86k .lOlmO) desde o Salto Grande até a foz: largura maxima
3.200 palmos (70-1m,0), minima 40:.1 paltn03 (88m,O). Profundidade
maxima 45 palmos (9. m90) e minima, na estiagem, 9 palmos
(l,m98).

Latitude do Salto Grande: 260 .52'59"40.
Altitude do mesmo ponto 1397 palmos (307m ,34.)

Exp.: Bibliotheca. Imperia.l.

1318. Planta hydrographica levantada em 1861 por Antonio
Luiz von Hoonholtz lo tenente da armada. Enseada das Tijucas
Enseada do MariscaI.

Manuscripta.
Lê-se em nota na Planta:
A enseada. do MariscaI não ofi'erece seguro ancoradouro. Os

melhores ancoradoul'oS são o dos Zimbo bem encostado li. terra
e o dos Ganohos ue (lentro entre a terra e a 1iuh[J, indicada na
plnn ta pelas letras B e D.

Sondas em braças <.le 9 palmos.
E:cp.: Rep1rtiçíio bydl'ogl'aphica..

1319. Planta da enseada das Torres le\'antada pelos los te-

nentes da Armada VidaI e Hoouboltz.

Lat. 290 .26'40" S.
Long. Ureenwich 490 .48'20" ,O
VaI' 60 NE.
1861.

Manuscripta (s. d, n. e,)
Em uma ponta da planta se lê a seguinte declaração:

Rochas basfllticas. Veio da ferro magnetico doscoberto pelo almi
rante visconde de Tamandaré.

Exp.: Repartição hydl'ogmphica.



HYDROGRAPHIA 327

1320. Plano do porto das Torres mandado,levantar· pelu con
elheiro vi conde de Tamandaré Marques Lishoa abril 1861. Commissão

Vidal, Hoonholtz (Antonio Luiz Von Hoonholtz). Navios a vapor, Ja
gua,'üo, Araguahy, Maracanüa e brigue escuna Tonelero.

Manuscripto (s. d. n. a.)
Exp.: Repartição hydrogra phica.

1321. Se~unda parte da planta hydrographica do canal de
Santa Catharina desde o estreito até a barra do sul terminada por or
dem e sob a administração do mesmo Sr. conselheiro ministro da ma
rinha Joaquim Raymundo Delamare pelo 10 tenente di1 armada An
tonio Luiz V. Hoonholtz commandante do patacho Activa que o dese
nhou. Anno de 1863. Coadjuvado em parte pelo 10 tenente Eduardo
A.de Oliveira. Lithographia do Imp3ri<.1 Instituto Artistico. Escala em
milhas de 842 braças l=om.'J65.

Exp.: Repal·tição hydrographioa.

1322. Planta hydrographica da enseada de Porto-BeIlo levan
tada e desenhada pelo 10, tenente da armada Antonio Luiz .Von Hoon
holtz commandunte da canhoneira Aragua,·y. Coadjuvado pelos los te
nentes Eduardo de Olivei ra, M. Gonçal ves 20 tenen te Castro Menezes
e pratico Alves Serpa. 1864. Lithographia do Imperial Instituto Ar
tistico Largo de S. Francisco de Paula n. 16.

Exp.: Repartição hydrographioa.

1323. Planta. hydrographic3. da Laguna levantada e desenhada
pelo lo tenente da armada Antonio Luiz V. Hoonholtz coadjuvado
pelos lo' tenentes Eduardo de Oliveira e Meunier Gonçalves, 20 te:'
nento Castro Menezes e pratico Alves Serpa. Commal'ldante e officiaes
do vapor Araguary emprogado na commissão hydrographica das costas
do Imperio. Anno 1864. Escala de 10 centimetros para uma milha de
842 br·aças.

Exp.: Repartição h)'drographica.

1324. Planta hydrographica da costa e porto de Santa Catha
rina desde a ponta déJS Bombas até a cidade levantadas por ordem do Exm
Sr. ministro da mar'inha conselheiro e chefe de esquadra Joaquim José.
Ignaoio pelo lo tenente da armada Antonio Luiz Von Hoonholtz, com.
mandante do patacho Activa, coadjuvado pelo 20 tenente Eduardo A.
de Oliveira. Anno 1862. Desenhada pelo autor em 1864. ImperilLl Insti
tuto Artistico. Escala: Uma milha de 842 braças =Om035.

Exp: Repartição hydrographica.
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]325. O :m.elhor porto ao sul do Brazil por João Justino de
Proença Rio de Janeiro, Typ. Lombaerts &: Comp. 1884, in-8° gr. de
82 pp.

Exp: ln tituto PolyLechnic,.

RIO GRANDE DO SUL

1326. Plano di1 costa do r<.io Granue de S. Pedro, villns de
Porto Alegre, Laguna etc. sem datlt ; Sem declaração de autor e de es
caJa.

Original ~

Exp: DirecLoria ,lns obrlls miliLort's.

1327. O Goyo-en ou UrugllaY-1l1erim. Roteiro da explor.lção
do sertão feiti1 por Hermoge~le3Carnr.ir.J Lobo Fel'l'eira em 1845.

Exp: DI'. Brazilio ~lnchac1o.

1328. Planta da barra do Rio ltnjahy levantaua pelos guar
das marinhas Alfredo José deAbreu e M·thur 1udio do Brnzil e Silva,
sob a dil'ecçã.o do capitão-tenente Carlo~ BalLhazal' da Silvcil'J, com
mandanté da canhoneira Pedro A./foHSC. Inst. lith. ele Be7'l1arclo , oheide

mantel, Colonia Blumenau.
Exp: BilJlioLhec:l. Imperial

1829. Perfis longitudinaes:

R.ios lvahy, Paru,nú, Ivinheima e Brilhante.
Escala - I: 100.000.
Sem declaração de autor e sem data.

Exp: Pimenta Bucno.

]330. Planta do Rio' Iguatemi Desde as suas cachoeiras ate a
sua confluencia com o Paraná. Levantada por Miguel Antonio Ciera, e
19nacio José Leã'J em ]771. Copiada no Real Archivo Militar. Escala
em milhas das quaes 60 fazem um grão do equador - 31\l=Otn,053.

Manuscripto.

Exp: Directoria do. ollrl1s militlu·es.
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]33]. Plano de]a entrada dei Rio Grande de San Pedro, situado
en la costa . E. elel Rio de la Pla.ta en 32° de latitud austral y eu
3250 45', de longitud desde el meridiano de Tenerife.

Por D. Tomas Lopes. Madrid a.íío 1777. E' fac-simile do ori
ginaI existente no archivo militar de Lisboa.

Exp: 'ecl'etaria dos Estrangeiros.

1332. Plan ta da emboca lura do arroyo ltaym e seu;; arredores
até a guarda do Albardão de Joa.nna Maria para mo traI' as situações
em que acampal'am as partidas da demarCôlç'ão de limites d:1. America
'fel'idional no anno de 1784.

E' origiual em assignatUl'lt.
Exp: . ·ccl·cL~\ri.\ dos EsLI'allgcil'OS.

1333. Plano chorographico individual do Rio Gral1lle de S.
Pedl'o, das lagóas de Merim e a da Mangueira, lingoas d terra que
medeiam entl'e ella' e a costa de mar e arroyos que elesogl1am na dita
costa, igualmente tio;; rios e :1rroio:s que desemboclm na mesma lagóa
de Merim, iflclusive o rio Pil'atiny que desagua no angradouro, com
seus :trredol'e;; cOI'l'espondente;;, no 1]1101 se mo ll'am as linhas de di
visão estabelecida no anno de 178,4 peles primeiros commissarios das
duos coroas de Portugal e Hespanha, em consequencia do tratado pre
liminar de limite.:; de l° ele outubro de 1777 ; e juutomente o trabalho
averiguado nos anilas seguintes de 1785 e li 6 na vertente dos
mesmo;; rios e ..rl'oios para lagóa de Merim, na. fórma accordada
pelos ditos commis 'orios sobre a dl1 vida e:ltre elles que;;tionada, e intel
Iigencia dos diurios e relações dos terrenos.

(Assignarlo)- Sebastic70 Xa~iel' da Veiga Cabral.- Francisco
Joao Roscio.

- Estas assignaturas affianç.lm a excellencia do mappa.
Exp.: Secretaria do' Estl'nn~eil'os,

1334. Planta das porções dos rios Camapoam, Coxim e Ta
quori, que se naveg'om vindo de S. Paulo para Cuyabã.

E' original e muito coo. Não tem nem o liame do autor, mas
conhece-~e ser dos demorcodores de 1786.

Exp.: , eCl'etaria dos Estl·all"'eil·o~.

1335. Carta chol'og1'l1phica que comprebende a barra do Rio
GI'u,m!e de S. Pedro, e o terreno que medeia entre a freguezia do Es
treito, o arroio do Taim e Camp03 de Piratini na vizinhanças do
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Cerro Pellado. Ellevada por Manoel Martins de Couto Reis. tenente
de granadeiros do ragimento de iof,LDtaria de San tos, no anno de 1777.

Copiada pelo ajudante de engenheiros José Corrê," Rangel
em 1792.

E cala de leguas: 1=Om034. Copiada do archivo militar
em 1834.

Manuscripta.
Exp.: Dire~,oria das obras militares.

133C5. Plan deI Rio Grande de San Pedro situado en la latitud de
320 SUl' delineado por Don Pedro Garcia, ubtenente deI regimento de
infanteriade Buenos Ayres en ese ai'io 1774.

Original - Aquarella.
Este mappa foi dado ao conde de Vianna, chefe da esqua

drillla, que acompanhou a divisão commandada pelo general
Lecor em 1817.

Exp.: Secretaria dos ELrnngeicos.

1337. Planta da barra do Rio Grande de S. Pedl'o do Sul, no
Iode novembro, de 1820.

Escala em legua de 18 gráos: I=Om090.
Exp.: Repartição hydrogmphica.

1338. Planta do rio de S. Gonçalo, na provincia do Rio Grande
do Sul. Levantada e construida pelo. 20 tenente da armada nacional e
imperial Pedro Garcia da Cunha, 1838. (Rio de Janeiro). Lith. do
Archivo Militar. A. R. de Araujo. Escala em laguas de 3.000 braç.:'1.s
- 1 = Om.053.

Na mesma planta:
- Cidade de Pelotas.
- Barra de S. Gonçalo.

Exp·.: E~cola Polytechnica.

1339. Plano hydrographico do Rio Grande dei S. Pedro ou
Lagó,t dos Patos e Lagoa Merim na provincia do Paraguay por José
Fernandes Portugal, em Pernambuco no anno de 1803. Desenhado
no Archivo Militar por F ..1. Passos, 26 tenente do imperial corpo de
engenheiros; principiado em 11 de novembro de 1841, interrompido e
terminado em 12 de abril de 1842.

Escala ~

Manuscri pto .
Exp.: Directoria das obras militares.

1340. Mappa topographico comprehendendo a costa desde a foz
do rio Urusanga até a possição das Torres e os rios e lagos qne cor-
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respondem a esta parte da costa levantado pelo tenente-coronel do
imperial corpo de engenheiros Jeronimo Francisco Coelho, coadjuvou
o l° tenente graduado Christi,lno Pereira de Azeredo Coutinho IR!6.
Copiado pelo l° tenente graduado do imperial corpo de engenheiros F.
J. Passos. Archivo Militar 1844. Escala 100 braças = Om.0025.

Manllscripto.
Exp.: Bibliotheca Imperial.

1341. Entrada do Rio Grande do Sul e da Lagôa Merim por
P. G. da Cunha 1848. José Manoel da Silva, capitão da ln classe do
estado maior. Al'chivo Militar. Escala em leguas: I=Om.0065.

Mauu cripto.
Exp.: Directoria das obras militares.

1342. Mappa da Lagóa do Patos levantado pelo capitão-te
nente da armada nacional e imperial Joaquim Raymundo de Lamare
1844. Desenhado pelo 2° teneute A. Dias da C. Archivo em Porto
Alegre 1849. Escala = I : 440.000.

"'Ianuscripto original.
Exp.: Repartição hydrographica.

1343. Oarta hidrographica da parte da provincia de S. Pedro
que comprehende a Lagoa dos Pa.tos e L~goa ~irim e rio' adjacentes.
Levantada por Pedl'o Garcia do Cunha lo teul3nte da A. N. 1. 1849.
Copiada por José Pereira du Sá.

Escala em legoas de 20 ao grão: 1=0,m0065.
Manllscl'iptO.

Exp.: Repartição hydrogl'aphica.

1344. Reconhecilnento do rio Urugua.y de de o Quara
him até S. Borja e do rio lblcuhy desde a foz até ao arroio Pirajli pelo
capitão-tenente da Armada Fraucisco Luiz da Gama Rosa. Em 1850.
Copiado e redusido pelo tenente do estado maior Antonio Pedro Lecór
em 1850.

J. R. C. 1m. Lith. do archivo militar L. J. Glz.-Grav.
Escala em lego.1s portuguezas: I=O,m019.

Exp.: Directorin dns obras militares.

1345. Oarta de uma parte da Lagoa Mirim desde a barra do
arroyo S. Miguel até a ponta do Juncal pelo or.cielente e até a ponta do
Ladim pelo oriente. Para sel'vir a demarcação ela linha divisoria dos
limites entre o imperio do Brazil e o estado Orieutal do Urllguay prin·
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cipiando a. linha na desembocadul'a no occeano do arroyo Chuy, e por
elle acima até ao pas o geral do mesmo arroyo ; deste em linha recta
ao passo geral do arr03'0 S. Miguel, e por elle abaixo at ao ponta,l de
S. Miguel n:1 ma,rgem direita do mesmo anoyo; seguindo depois pela
margem occidenta,l da Lagoa Mirim até onde ehegam as suas aguas
até a foz do rio Jllguarão. Esta carla foi levantada prendendo as duas
margens da lagoa por vinte e dous trianO'ulos de margem a margem
ligados á triangulada menor com que se levantou a Carta plana da fron
teira do Chuy, e correctos os triangulos da esphericidade da terra para
a projecção conica modificada com que se está construindo no archivo
militar da corte uma carta geral do lmperio. As margens foram levan
tadas a caminbamento seguido, e o sJrviço foi feito debaixo das ordens
do marechal de exercito Francisco Jo é de Souza Soares de Andréa,
chefe da demarcação de limites e commissario por parte do governo do
Brasil.

Villa de Jaguarão, 24 de Junho de 1853. Escala de 9000 braças
1:120.000.

Exp.: Bariio Homem de ~[ollo.

1846. Plantas (ns. 1 e 2) das duas margens do rio Jaguarão
na sua fóz, e de todo o espaço da L~n'ôa Merim entre a ponta do Juncal
e a ponta do Merim, mostrando em ponto gr.lnde a Enseada do rio Ja
guarão, ou Surgiúouro das Embarcações que demandam aquelle rio.

Paril. senil' ao projecto de uma. nova villa ou cidade ne ta para
gem da lagoa que evita a subida duvidosa de cinco legoa de voltas
tIo rio, e alguns baixi05 pelo rio acima até a villa de Jaguarão;
e para chamar áquelle ponto, facilitando-o, todo o commercio in
terior de que hoje é grande escala a villa do Jaguarão ; e fa
cilitar iguaJmente o commercio com os portos dos rios TaquD,ry
e Sebollaty, ou outros da Lagoa Medm pertencentes ao estado
Orieutal.

Levantadas pe);. commissão das dema,rcações de limites e por
ordem do marechal do exercito Francisco José de Souza Soares
de Andréa. chefe da me ma commissão. Villa do Jaguarão em
junho de 1853.

-A I" planta é em grande escala, e (lo 2' em llequena;
ambas sem assi"'natura.

Exp.: Seoretaria dos E'trangeiros.

1347. Plano to pographico, e individual que comprehende os
Arroios de Chuy, de S. Miguel, de ltaym, e do Baeta: as lagons da
Mangueira, e Merim, e Iingoas de terra, que medeiam entre ellas, e
costa do mar, e seus a,rredol'e ; em o qual se manifestam as linhas de
divisão pertencentes aos dominios das coroas de Portuo'al e tle Hespa-
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nha e tabelecidas pelos primeiros cOLUmissarios das me ma coroas no
anno de 1784 em comprimento do tr3,tado prelimiuar de limites na
America meridional do lo de outubro de 1777. Archivo Militar, novem
bro de 1855. Copiado por Carlos Burlamtl.que. Escala?

Man USCl'j pto .
Exp.: DirecLol"i:>. da obra(miliLares.

1348. Planta de UmtL parte do Al'roJ o Cunãperú e Coxilha de
Haedo, para servir de projecto de melhoramento da linha divisaria
entre o Imperio do Bra ii e o Estado Oriental do Uruguay.

Levantada por ordem do Exm. Sr. marechal de exerci to re
formado Barão de Caçapava, commissario de limites por parte
do Governo 11Ilperial e chefe da, commis ão da demarcaçã" pelo
1Os tenente- bachareis Candido FeliCIano Pereira de Cal'valllO, e
Miguel Antonio da Silva (a signado) Barão de Caçapava,. 1856.

Exp.: :::i~creL:ll'ia dos Estl'angeirns.

13~t9. Planta dos rio Grande do Jujuye Vermejo e do Rio
Paraguay até o Paço da Patria. Exploração por Giuseppe Lavarello
Auno de 1856.

Original.
Exp.: BiblioLhecn lmperial.

1350. Carta hydrographica da embocadura do Rio Grande do
Sul e do canal denominado da Mangueira com a configuração aproxi
mada dos bancos e o estado da barra em s~tembro de 1855. Apresen
tada pelo tenente coronel R. J. Gomes Jardim com o eu parecer sobre
a barra. Copiada por Carlos Gomes em Hoonholtz. Arcbivo Militar em
1856.

Escala em bl'aça : IOO=O. IU OII .
Exp.: Reparti'ião hy,lrogl·aphica.

1351. Planta do Porto da Provincia de . Pedro do Sul e da
parte do rio S. Gonçalo levantada pai' Ol'dem do Exrn. Sr. Barão de
Caçapava, merechal de exercito chefe da commis ão de demarcação de
limites entre o Imperio do Brazil e o Estado Oriental do Uruguay.
1854. Cidade do Rio Gr'ande, 10 le outubro de 1850. Desenhada. por
A. Dias da Costa, capitão de engenheiro:>.

Esca.la de braças na razão de 1:40.000.
l\Ianuscripto.

Exp,: Directoria das oiJras llliliLnres.
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1352. Mappa que comprehentle todo o rio 19uatimi desde as
. suas cabeceiras até a sua bocca aonde desagua no rio Paraná. Archi vo
Militar. Copiado pelo l° tenente de engenheiros Epiphanio Candido de
Souza Pitanga em 19 de setembro de 1857.

Manuscripto.
Exp.: Direc~oria das obras militare~.

1353. Plauta mostrando as sondas na barra do Rio Gro.nde do
Sul em junho de 1860. Escala em braças na razão de 1:4.000.

Manuscripto original, com a assignatura autographa rle 
Cha?'les Neate.

Exp.: Repartição bydl'ographica.

1354. DelD.Ollstraçâo do Rio da Prata e Rio Grande, de
S. Pedro e lagõa de lVerim, e das praças da Colonia e Monte Vidio,
Maldonado e Rio Grande. Demonstração da praça da Colonia Jo Sacra
mento, no Rio da Prata. Anno de 1736. Demonstração da enseada de
Monte Vidio no Rio da Prata. Enseada de Maldonado. Rio Grande.

Cópia authentica de 1865.
Exp.: Secrctaria dos Estl'angei'·os.

1355. Mappa topographico do rio lvahy desd'a colonia Thereza
até a barra da Corumbatahy, levantado e desenhado - 1865-66, pelos
engenheiros Jos. Keller e Franci Keller.

Manuscripto original.
Exp.: Pimenta· Bueno.

1356. Mappa do rio Itajahy-assu .e seus atIluentes - 1869. Es
cala em leguas de 18 ao grao : l=Om, 155.

Cópia manuscripta, sem declaração da autor.
Exp.: Pimenta Bueno.

1357. Planta do rio Uruguay do porto de S. Borja ao Passo
dos Garruchos. Archivo Militar, 7 de agosto de 1872. Copiado pelo
major Umbelino Alberto de Campo IJimpo. Escala de QIU,Ol: 1000.

Manuscripto .
Exp.: Directoria das obras militares.

1358. Planta hydrogl'aphica do Rio Grande desde a sua fóz até
acima da ilha dos Marinheiros. Levantada pelo capitão-tenente da
armada José da Costa Azevedo, membro da commissão de limites em
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1853. Archivo Militar, 24 de ag~sto de 1874. Antonió Americo Pereira
da Silva, capitão do estado-maior de la classe. Es;:ala em palmos:
100-0m ,001.

Manuscripto.
Exp.: Directoria da obras militares.

1359. Carta hydrographica da embocadura do Rio Grandedo Sul
e do canal denominado da ManO'ueira. Com a configuração approxirnada
dos terrenos e o estado da bana em setembro de 1855. Apresentada
pelo tenente-coronel R. J. de Gomes Jardim, com eu parecer sobre o
barra. Copiada pelo capitão de e tado-maior de la ela se João Soares
Neiva. ArclJivo Militar, 5 de outubro de 1875. Escala em braças:
100="'0 .011 .

Manuscripto. Vld. n. 1353.
Exp.: Directoria das ob"as militares.

1360. Planta dos ancoradouros da ilha do Mêdo e ltaqui le
vantada pelo lo tenente Francisco Calheiros da Graça, secretario da
Repartição Hydrographia, Coadjuvado pelo 20 tenente JOS3 Fructuoso
Monteiro da Silva. Rio de Janeiro, 1879. Lith. a vapor dv Angelo
& Robin, rua d'Assembléa, 44. Construicla e dese nhada pelo autor em
outubro de 1879.

Contém mais esta legenda:
.Ministro da mal'inha con selheiro Dr. João Ferreira de Moura,

director geral da Repartição Hydrographica capitão de mar e
guerra Barão de Teifé.

Exp.: Barão lJomem de ?\Iello.

1361. Mappa da Lagoa dos Patos. Copiado na 3a secção do
Archivo Militar em 10 de agosto de 1885 pelo capitão de engenheiros,
Caetano Manoel de Faria e Albuquerque. E calas em leguas inglezas:
1=Om,013.

Manuscripto.
Exp.: Directoria das obras militares.

MINAS-GERAES

1362. Liais (Emm.)- Hydl'ographie du Haut San-Francisco et
du H.io das Velhas. Rio de Janeiro, B. L. Garnier, libraire..editl:lur;
Par!s, imprimerie Simon RaçOD, 1865, in-fol.

Exp. : Bibliotheca Nacional.
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1363. Derby (Dr. Orville). Relatorio do Rio das Velhas e Alto
S. Fmncisco. Rio de JaneiL'u, Typ. Nac., 1882. in-4.o

Exp.: BilJliuLlJeca 1\aciOIl'\1.

GOYAZ

13G4. Mappa que mostra a confIuencia do rio Maranhão
(Toeautins) com o Aragul1ya, e os logares onde se cleve estabelecer os
presidios que protejam a sua wl.vegação; tirado por ol'dem do lIlm. e
Exm. Sr. Fernando Delgado Freil'e tIe Castilho, g-ovemador e capitão
general da. capitania de Goyaz, uo anuo de 18l1.

Exp.: Secrettlrtu. dos Estl'ang~lros.

1365. A' S. A. R. o Sr. Conde d'Eu, O. D. C. José de Souza
Monteil'o. A exploração do rio Ara"'uaya f~ita. pelo engenheiro E' J.
C. Valltie em 1864. JO::ié de Souza Monteiro desenhou em 1864. Traz
assignl1tura authentica do autol', engenl1ei.ro Valleé, inspector geral
dos presidios da provincil1 de Goyaz.

Escala?
Manuscripto original - trazendo tambem detalhes relativos a

posiçã.o de alguns pontos mais importantes ao regimen do rio,
aos terrenos, as povoações, aos (sic) tribus indigenas e aos la
gares mt1is convenientes para qualquer estabelecimento indus
trial eagricola, ou tendo por fim facilitar a navegação, etc., etc.

Exp.: I3iblioLheca de ...\. o Sr. Conde d'Eu.

1366. Relátorio original apresentado pelo engenheiro José
Feliciano Rodrigues de Moraes ao presidente da provincia de Goyaz,
dando conta da exploração que o mesmo engenheiro fizera no rio das
Mortes, n:l. mesma província. E' datado de 3 de Julho de 1886 e dello
extrahimos o:; seguintes trechos finaes:

«E' o regimen cio rio uas Mortes igual ao do Ara.guaya e como
este extremamente varia.vel nas estações da SeCCi\ e das chuvas,
attento a formação de seu leito que é todo de areia.

As suas aguas são bastante claras de mojo a ver-se o leito do
do rio em altura. de 2,0 metros,,,

Este relataria já foi publicado nos numeros 92, 93, 94, de 27
de novembro, 4 e 14 de dezembro de 1886, do Publicado)' Goyano.

Exp.: Jose do !'aL"ocinio ~Ial'ques TocallLins.
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1367. Planta da porções dos rios Camapoam Cuxiym e Taquari
que se navegam vindo de . Paulo para o Cuya.bá. Numa Pinheiro de
Campos Nunes copiou em 5 ele Maio de 1858. Archi'llo Militar. Sem
data nem autor, nem escala.

Manuscripto.
Exp.; Directorill. das obras miiitares.

1368. Mappa suplemento ao do Guaporé que comprehende o
resto do rioCuyabá athe a sua confluencia nOParaguay, e grande parte
deste rio com as lagôa Gaiba e Uberava e as serras que as formam e
cercam j Assim como das Salinas do Jaurú e do re to das serras e rios
Aguapehy e Alegl'e, Campos e vertentes dos rios Barbados e Paragaú i
com as Missões hespanholas de Chiquitos mais vizinhas à villa Bella,
capitltl do "'overno de Matto Gro~so. (Assigllado) JoãO de Albuquerque
de Melto Pereira e Cacel'es. Archivo Militar, 18 de janeiro de 1877.
Copiado pelo major graduado do corpo de estado-maior de 1" classe An
tonio Villela ele Castro Tavares. Es.::ala em leguas: l=mO.017.

Manuscripto.
Exp.: Directoria das obras militares.

1369. Esboço dos planos da Bahia Negra e lagô.t de Caceres,
levantado pela commissão Soido - Villamil.

Original ~

Exp. Seoretnria dos Estrangeiros.

1370. ReconheciJuento topographico da bahju, de Cace
res, feito pela commissão mixt!l das demarcações dos limit83 entre
o Brazil e a Bolívia, Commis ario brazileiro o Barão de Maracajú, seus
ajudantes F. X. Lopes de Araujo, G. C. Lassance, J. X. de Oliveira
Pimentel, A. J. C. Guimarães, F. F. Oliveira, e commissario Boli
viano o general D. Mariano Mujia.

Junho de 1874.
Exp.; Secl'etll.l'ill. dos Estrangeiros.

1371. Oarta onde se faz ver a corrente dos rios Guaporé e
Mamoré, Jesde a capital de Villa:Bella do Matto Grosso que jàz ci. 14°.55'
de latitude austral e 318°35' de longitude da ilha do Ferro, até que o
mesmo Mamoré conflue no outro grande rio da Madeira, constituindo

Geogl'. pbysica ~2
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494 braçf\s
440 "
900 »

»10

naquella parte da America o termo da Ra,ya Castelhana, a qual carta,
o:fferece ao pé do mui to augusto throno da Rainha D. Maria I Nossa
Senhora, o governador e c,.pitão general da sobredita capitania e do
seu conselho Luiz de Albuquerque de Melto Pereira e Caceres; de
baixo de cujos olhos e direcção se levantou e configurou, com toda a
geometrica exactidão que foi pos ivel, nos fins do anno de 1774 e prin
cipio de 1775.

Original.
Com as seguintes indicações:
Tem de largurlL o g-l'ande rio di. Ma-

deira _'"
Tem o :Mamoré .
A confluencia de ambos estes rios .
De profundidade estando ~t lU b o s

cheios " .
Velocidade da corrente em um se

gundo de tempo a 1/60 de mi-
nuto " . 8 5/22 palmos

Variação da, agulha para NE na dita
confluencia
Exp.: DirecLoria das obras miliLnres.

1372. Carta geografica do rio Guaporó, desde a sua origem
principal até a sua contluencia com o rio Mamoré, e igualmente

. dos rius Alegre, Barbados, Ver le e Paragau : com parte do Banees e
ltonamas que nelle desaguam, assim como do rio Juueu e do Agua
pehi seu braço, com o rio Cuyabá e parte do Paraguay, cm que da
Nlesma forma vai configurado todo o terreno limitrophe entre os esta
belecimentos portuguezes adjacentes a Villa Bella, capital de Matto
Grosso, o foete do Principe da Beira, e as provincia hespanholas de
Chiquitos e de Moxo .

Que a Real Presença de Sua Magestade a Rainha Nossa Senhora,
por intervenção do Illm. e Exm. Sr. Martinho de Mello e Castro,
ministro e secretario de estado dos negocias ultramarinos, faz de
presente subir o governador e capitão general de Matto Grosso e
Cuyabá João de Albuqueeque de Mello Pereira e Caceres. Em conse
quencia das cliligencias, coniiguração e observações, que desde o anno
de 1781 até o de 1790, se tem f"üto nestes vastos terrenos, pelos enge
nheiros e astronomos empreg-ados na demarc.tção de limites da mesma
capitania. João de Albuquerque de Mello e Caceres. (Assigl1Cttl,wa
atttographa .)

Cuja carta geographica, serve de continuação á do rio Madeira,
-desde a sua boca no Amazonas, até a confiuencia que nelle faz o rio
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Mamare, e vae marcada de baixo do n, I, pelos sargentos mores enge
nheiros Ricardo Franco de Almeidtt Serra e Joaquim Jose Ferreira.

Escah~ em leguas: 1= om,0175.
Ori n·inal.

Tr.1Z em pont03 !.livers03 os seguintes dizeres:
« O rio tTuaporé, no tempo da maxima cheia, sóbe a 45 palmos

na visinhanças do forte Principe da Beira. »
( F0rte Principe da Beil'u. Fundado desde os eus primeiros

alicerce3, lia anno de 1776, alim de ub tituir o da Conceição
inteil'ameote arruinado e impos ivel de wbsi til'. Pelo gover
nadOl' e capitão general Luiz tle Albuquerque. Latitude 120 e 26',
LOllgitutle 3120 5;' 30" »

« O Rio Bl'anco é de grande exten ão, elle, segundo as mais
recente noticias, é o me mo rio de S, Miguel, que passando
perto d'L l\lissiio d S. Xavier 30 leguas a leste ela cidade de
,'ttnta Cl'u;r" entra com o Baul'es no Guapol'é, e não no Mamare
como configuram toda" as cartas geogl'aphiCl.1s. »

« O rio Baures tem . ua origem n;L latitude austral de 17
~'rito , indo ao sul da, l\lissão dêt Conceição de. Chi(juitos, perto
~a, qua I c rre. »

« O rio Paragaú tem a sua origem principal pela latitude
[Lustral de 17 gritos, en tI' as MisSÕ83 hespanholas ele Santo
Ignacio e da Conceição, e COITe ordinariamente pelo meio de
campo, que no tempo das a"'uas se innundam, E da boca do
rio Turvo para cima não dú. vao no tempo ecco, ainda a 'Pe
quenas canoa:, de tnl fól'ma, qne a configuração do Paragaú,
desde a bocca do rio Tur,o, foi feita por terra como mostra a
linha ponteada de vel'melho. »

I;;xp.: Director;=- das Ohr.ls miliL:trc<.

1373. Mlo-..ppa do leito dos rios Taqulwi, Coxim, Camapoam,
Varador de Camapoam, Pardo, Paraná, Tieté, e caminho de terra
desde a freguezia de Nossa Senhora ]\fiLe dos Homens de Ararayta
gnaba até a cidade de S. Paulo, que por ordem do illm. e eXIll. sr.
Luiz de Albuquerqne de Mello Pereira e Caceres, do Conselho de Sua
Magestad.e, governador e capitão general das caJlitanias de Matto
Grosso e Cuyabil., e plenipotenciario das demetl'cações de limites dos
Reaes dominios nas meStnM eapitaniM, levantou no anno de 1788
e 17 9.

Levantado pelos DI's. Francisco José de Lacel'd!l. Almeida e An
tonio [jires da Silva. Pontes.

1;lxp.: Bal'iio Homcm de :\['110.

1374, :M:appa de parte do Rio Guaporé e dos rios Sararé, Galera,
São João e Branco, eus braços. No qual vai lançada a derrota da dili
gencia que por ordem do Illm. e Ex:m. SI', João dt Albuquerque de
Mello Pereira e Cnceres governador e cn.pitão genem.l !.la ca.pitania d<>
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Matt" Grosso se fez pelo alferes de dragõens Francisco Pedro de Mello
no anno de 1795, navegando pelo rio Branco até perto do seu nasci
mento;e atravessando delle por terra até o rio de São João e aldeia
Carlota, e deste lagar, pelo mais alto do terreno a sahir pelo rio Galera
ao arraial de São Vicente e ponte do Sarará, da qual continúa até os
Quilombos do Pindaituba, como mostrn. e. linha pontuada de carmim
fi. A A. Igualmente vai configurada a derrota da diligencia que no
anno de 1794 se fez por ordem do mesmo senhor pelos campos dos Pere
eis, e cabeceiras dos rios Galera e Juina, com parte do notavel rio Jurue
na, pelo tenente coronel engenheiro Ricardo Franco de Almeida Serra:
como mostra a pontuação vermelha B BB. Escala em leguas l=Ü,mDI35.

Original.
Ex .. : DirectorlOl. das ouras militares

137r;. Mappa do rioParaguary desde o rio Verde até o rio Jauru
seus affiuentes. Feito por Miguel Ciera, astl'onomo geografo. Anno
de 1754. Escala ~

Original.
Exp.: Directoria das obras militares'

1376. Plano do rio Manduvira e seus afiuentes. Levantado
por ordem do exm. sr. conselheiro chefe d'esquadra C. A. dos Santos,
pelo l° tenente Julio Cezar de Noronha, coadjuvado pelo 2° tenente F.
F. dI) Cantalice. Escala em milhas: 1=D,mD5D.

Manuscripto .
Exp.: Repartição hydrographica.

1377. Planta das porções dos rios Paraguay, São Lourenço e
Cuyabá, que se navegam vindo de São Paulo para o Cuyaba.

E' original e boa.
Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1378. Mappa geo-hydrographico do rio Guaporé e de todos os
rios que nelle atlluem dos lados do sul e norte, com demonstração das
respectivas nascentes. Original. A traço de penna, sem titulo. Perten
ceu ao governador de Matto Grosso, Luiz Pinto de Souza Coutinho,
depois Visconde de Balsemão.

Exp. : Secretaria dos Estrangeiros.

1379. Collecçáo de 34 estudos de rio, cidades etc., etc., ori
ginaes manuscriptos. - Collecção de 55 per/is de diversas estradas de
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ferro, sendo que o maior numero é relativo a estrada de ferro de Paraná
a Matto Grosso.

Exp.: Pimenta Eneno.

1380. Mappa Topographico do R.io Paraguay. Desde a Bahia
Negra até o Jaul'ú Obra eximia do punho do Marechal Antonio José Ro
drigues Otl'erecido a Sua Magestade o Imperador D. Pedro II. Por
Duarte da' Ponte Ribeiro Copia principiada pelo 1.0 tenente A. J. da
Cunha e terminada pelo l° tenente de engenheiros F. J. Passos.
Archivo Militar 1845.

Manuscripto. Escala ~

Exp.: Directoria das obras militares.

1381. Carta do rio Paraguay desde a fóz do rio de S. Lourenço
atê o rio Parallá pelo capitão de fragata da A. N. r. Augusto Lever
gel'. Cuyabá, 1847. in-folio gr.

Contém 27 folhas, sendo uma do titulo, outra de advertencia e
25 cartas.

Manllscripto.
Exp,: Instituto Historico e Geographico Brazileiro.

1382. Rio Cuyabá. Ns. 1e 2. 1849. Augusto LevergeI'.

Escala ~

Manuscripto original.
Exp.: Pimenta Bueno.

1383. Mappa geographico do nascimento e origens principaes
dos rios Galera, Sarare, Guaporé e Juruena, principal braço do Tapajós
e do terreno que medêa entre elles, e mais districtos adjacentes á Villa
Bella capital do governo de Matto Grosso. Levantado no anno de 1794.
Por ordem do illm. e exm. sr. João de Albuquerque de Mello Pereira
o Caceres, governador e capitão general da mesma capitania a nella
encarregado da demarcação de limites. Pelo tenente coronel engenheiro
Ricardo Franco de Almeida Serra. Desenhado pelo l° teuénte Thomaz
Gonçalves da Silva. Archivo Militar 1854. Escala em leguas :
I=Om,0265.

Original.
Exp.: Directoria das obras militares.

1384. Carta do rio Paraguay desde a fóz do Sepótuba em 15- 13' •
de latit'lde austral, e longitude 59 55' O~ste do meridiano de Pal'is até
a sua confluencia com o rio Paraná na latitULle de ..• Confeccionada pelo
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conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro e o clpitão do estado-maior de
la classe Izaltino José Mendonça da Carvalho, conforme os diarios e
planos levantados pelo Sr. Augusto Leverger nos annos de 1844 a 1848,
e pelo astronomos da demarcação de ~imites de 1786. Rio de Janeiro
10 de outubro de 1856. Duarte da Ponte Ribeiro. Izaltino José. [endonça
de Carvalho. Escala ~

Manuscripto : 8 folhas.
Exp. : Bibliotheco. Imperial.

1385. Mappa hydrographico do rio S. Lourenço até oconf!uen
cia que nalIe faz o rio Cuyabá e deste até a cidade da mesmo nome. Con
feccionado em conformidade dos respectivos planos levantados pelo
exm. chefe de esquadra Augusto Leverger. Rio de Janeiro 25 dejulho
de 1857. Duarte da Ponte Ribeiro, Izaltino José Mendonça de Car
valho. 3 folhas. Original a aquarella.

J~xp.: SecI·ela";a dos Est'·lwgeiros.

1386. ReconheciJ:nento da parte do rio Paraguay com·
prehendida entre os Dourados, e Villa Maria. Feito pelo lo tenente da
armada commandante do vapor Japani H. A. Baptista em agosto de
1857. Lith. do Archivo Militar J. A. P.

Exp.: BarC.o Homem de Mello.

1387. Planta das porçõens dos rios Paraguay, S. Lourenço e
Cuyabá, que se navegam vindo de S. Paulo para o Cllyaba. Copiada
pelo capitão do estado-maior de 1a classe Antonio Pedro Lecór. A,'
chivo Militar; em 1858. Sem escala declarada.

Manuscripto. Vid. 11. 1379 deste catalogo.
Exp.: Directorio. das obras militares.

1388. Planta do Rio Paraguay, levantada pelo IUm. Sr.
Chefe de divisão Augusto Leverger, e correcta em seus delineamentos
e n'alguns pontos, com a indicação da apparencia das margens cIo rio
e com as soudas (expressas em pés jnglezes I, desde a embocadura do
mesmo rio até Corumba pelo capitão tenente da armada imperial
Antonio Claudio Soido. 1857. Desenhada por Laul'iano Jos Martins
Penha. Lithographia do Archi~o Militai' Roch. Impresso por A. P. tIe
Siqueira em 1859.

Exp.: Escola Polytecbnic8.
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1389. Esboço do curso do R.io Mond.ego ou de Miranda desde
a Villa do mesmo nome até o rio Paraguar, Pelo Exm. chefe de
Esquadra Augusto Levergar I 60,

Cópia.
Exp.: SeCI'etal'ia do~ ESlrangei,'o$.

1390. Planta do rio Taquary, le,antada pelo capitão Joaquim
da Gama Lobo d'Eça e pelo piloto da Armada Francisco Duarte Gu
larte Simas; Maio de 1862. Por ordem de S. Ex. o Sr. conselheiro
Herculano Ferreira Penna, presidente d,. provillcia. Escala I milha
= 0.m044.

Manuscripto em 9 folhas (falta a 2a).

Exp.: Bibliotheca Imperial.

1391, Planta do porto de Corumbi no Rio Paraguay da pro
vincia de Matto IJrosso, levantada em cumprlmento de ordens do
Exm. Sr. brigadeiro•. do exercito imperial Alexandre Manoel AI·
bino de Carvalho. presidente da .mesma provincia, pelo capitão-te
nente Antonio Claudio Soido, em abril de 1864. A. C. Soido de
senhou. Escala em braças: 1= Om,0015.

Exp.: Repttl'tidio hydl'og.,ttphica.

1392. Nova carta geographic,. da parte do Rio Paraguay
com as suas memoraveis lagôas e pantana a margens mais particular
mente configuradas da parte:do occideote além d outras mais porÇÕes
de rios ou ribeiros considemveis que ne11e confluem, como são o Cuyabá,
Jaurú, etc.: a contar desde os 15° 24' até 20· lO' de latitude meri
dional que a real presença de Sua lIIageiltade e por mão do Illm. e
Exm. Sr. Martin110 de Me110 e Castro, ministro e secretario de estado
da repartição da marinll,. e negocias ultramarinos faz de presente
subil' o governador e capitão-general do Matto Grosso e Cuyabá, Luiz
de Albuquerque de Me110 Pereira e Caceres. Formada na mais principal
parte a cliti1 ca,rta, sobre as possiveis observaÇÕes astronomicas, derro
tas, computações itinerarias e outros mais exames, que no anno pas
sado de 1786 se mandaram fazer naquelles e outros mais districtos,
pelo referido governador e capitão-general j segundo mais individual
menre manifesta a propria carta geographica com os officios de que
vai acompanhada, de conformidade pouco mais ou menos as outras re- •
spectivas cartas que jil, de tudo isto havia~antecipado a mesma Augusta
Senhora nas d,ltas de 21 de dezembro de 1785 e 10 de abril de 1786.
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Lu,iz de Albuquerque de Mello Pereira e Caceres. Escala em leguas:
1 = om,0275. A?·chivo, 1 de julho de 1867. Copiada pelo capitão Luiz
Pedro Lecór.

Cópia authentica.
Exp.: Directoria das obras militares.

1393. Mappa do Apa e Maracajú pela commissão mixta brazi-
leira e paraguaya em 1874.

Cópia.
Aquarela.
Titulo escripto em separado pelo Barão da Ponte Ribeiro.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1394. Plan-ta (I) da barra do Rio Apa, levantada pela com
missão demarcadora dos limites entre o Bl'azil e o Paraguay, setembro
de 1871.- Assignados os membros das commissões brazileira e pa
raguaya.

Planta (2) do primeiro marco levantado na foz do Apa, provincia
de Matto Grosso. - Assignados todos os membros das commissões bra
zileira e paraguaya.

Planta (8) do Rio Apa, levantada pela commissão demarcadora dos
limites entre o Brazil e o Paraguay, janeiro de 1873. - Assignados os
membros de ambas as commissões.

Planta (4) das cabeceiras do Rio Apa, levantada pela commissão
demarcadora dos limites entre o Brazil e o Paraguay, julho de 1873.
- Assignados os membros das commissões.

Planta (5) da cordilheira de Amambahy do Estrella ao Igatemy,
levantada pela commissão demarcadora dos limites, setembro de 1873.
- Assignados os membros das commissões.

Planta (6) da Serra de Maracajú, levantada pela commissão de
marcadora dos limites, abril de 1874.- Assignados os membros da
commissão brazileil'a.

Planta (7) do Rio Parana entre o Salto das Sete Quedas e o Rio
Iguassú., levantada pela commissão demarcadora, junho de 1874.- As
signados os membros das duas commissões.

Cartageographica (8) da fronteira do Brazil com o Paraguay, orga
nisada para servir de documento á demarcação da mesma fronteir~ pela
commi8são mixta abaixo assignada. 1874:

Rufino Enéas Gustavo Gaivão, commissario.
Francisco Xavier Lopes de Araujo, 2° commissario.
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Guilherme Carlos Lassance.

Joaquim Xavier de Oliveira Pimentel, ajudante e secretario.
Assumpção, 24 de outubro de 1874.- G. Galvcío.

Domingo A. Ortiz, commissario.
José D. Espinoza, ecretario.
Asuncion, octobre 24 de 1874.- A. Orti:r.

Exp.: ecretaria dos Estrangeiros.

345

1395. Plauta hydrographica das lagõas Gahiba e Uberaba,
levantada pela commis ão de limites entre o Brazil e Bolivia. Agosto
de 1875.

Exp.: ecretaria dos Estrangeiros.

1396. Plauta geographica do rio Guaporé, entre a foz do Verde
até a do Paragau, levantada pela commissão demarcadora do~ limiteS
entre o Bl'azil e a Bolívia, composta do chefe F. X. L. d Araujo, e
dos aJudantes G. C. Lassance, J. X. de O. Pimentel, e F. F. de Oli
veira. Dezembro de 1877.

Exp.: ecretal'ia dos Estrangeiros.

1397. Plauta geographica do rio Guaporé entre a foz do Pa
ragat't, e a bahia das Pedras, levantada pela commissão . .. Dezembro
de 1877.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiro'.

1398. Planta geographica do rio Guaporé entre a foz do Baure
e o rio' Mamoré, levantada pela. commissão demarcadora. dos limites
entre o Brazil e a Bolívia. Dezembro de 1877.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1399. Planta geographica do rio Guaporé entre a bahia das
Pedras e a foz do Baures, levantada pela commissão demarcadora dos
limites entre o Brazil e a Bolivia, composta do chefe F. X. L. de
Araujo, e dos ajudantes G. C. La ance, J. X. de O. Pinientel, e F.
F. de Oliveira. Dezembro de 1877.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

1400. Oarta do rio Araguaya de Leopoldina a Santa Maria e a
Itacaiú, levantaia e desenhada pelo major d6 en"'enheiros Joaquim R.
de M. Jardim. 1879. Escala de 1/250.000.

Exp.: ))il'ectoria das obl'lLS militares.
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REPUBLIC RGENTI A

1401. DiagraDl. Map of Railways in the Argentine Republic
and Brazil etc. Sl1'ake1' B/·os. &: Comp. Lith. 35 Cammille Str London
E. C.

Exp.: Bihliothecn Imperial.

1402. 1\'loussy (V. Martin de). Description géographique et
statistique de la Confédération Argentine... Paris, Firmin Didot
Frel'es Fils et Comp. 1860 2 vols. in-8. o

Exp. : Bibliotheclt "aeional.

J403. Handbooli: of the R.iver Plate cumprlsmg Buenos
Ayres, the upper provinces, Banda Oriental and Paraguay, por
M. G. & E. F. Mulhall, editores do S/andart, em 2 vols. Buenos
Ayres, Typ. do S/anda,·t, 1869.

Exp.: Bibliothecn lmp "ia!.

1404. Ac'tu.alidacl financiera de la Republica Argentina
por el Coronel Alvn.ro Bunos. Buenos Ay,'es, Imp. y Lib. de Mayo.
1875, i11-8. o

Exp.: Go\-erno .\l'gentino.
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1405. L'AlUerique Centrale et Meridionale et l'exposition
de 1878 por Clovis Lamarre et Charles 'Viener. Paris, Imp. Victor'

. Domelet. 1878, 1 voI. in-8.0
E,,'P. : Bibliotheca Imperial.

1406. Les colonies agricoles de la République Argentine
elécrites apràs cinq années ele séjour par Germain Lonfat. Lausanne:
Imprimiej'ie Veu'lJe, S. Genton et Fils. 1879, 1 voI. in-8° peq. de
165 pp. com algumas estampa intercalaelas no texto.

Descreve clima, costumes, população, industria e commercio,
co10illsação, detalhes historicos da Republica Argentina, etc.

Exp.: Governo Argentino

1407. Los lSaladeros y Graserias deI Rio de la P1ata.
Parana y Uruguay por Guillermo BebI'. Publicado por Ernst NoUe
Buenos Aires, Lib;'eria Alemana (Litogj·. Alb. Larsch) , 1884.

Escala de Om,004: 1 legua.
Exp.: Jacobo Peuser.

1408. La provincia de MendoZoc'l. en su exposicion inter
provincial de 1885-11{endoza. Typ. Madrilena 1885.

Exp. : Governo Argentino.

1409. COlUercio de la província de Santa-Fé ano de
1883-Buenos Ayres. Imp. de la Uni'IJersidad. 1885.

Exp. : Go,'erno Argentino.

1410. Francisco Latzina. Virutas y Astillas. Buenos
Air'es: Litografia, Impj'enta y Encuadernacion de Sliller &: Laass, 1885,
1 "VoI. in 4°. de 580 pp.

E' uma vasta coUecção de artigos publicados em varias
épocas, em periodicos ou folhetos, na Republica Argentina,
tratanuo <.Ie trabalhos <.Ie imp0l'tancia real e de proveito
para os que os consultarem, ~obre a sumptos e questões ele
C:1racteres diversos.

Entre outros, porque é imposivel oital·os todos, apontaremos;
sobre os v9ntos j sobre população; golpe de vista sobre o
censo argentino de 1869; sobre meteorologia j immigração;
estado de instrucção primaria e secundaria, nas provincias
de Cordoba, Corrientes, Entre-Rios, e Santa-Fé, em 1877;
climatologia j eiltatistica; colonisação; colonias j viação
ferrea, etc, etc.

Entre os apontados e outros muitos e valiosos trabalhos
do el'Udito e &ctivissimo Sr. Latzinu, reunidos neste volume,
sobresahem, indubitavelmente, o, que se referem a e tll.tistica,
se bem que todos mereçam especial attenção do agricultor,
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maritimo, commerciante, legislador, do homem de sciencia,
do de lettrns, etc., que a tanto intere am as Virutas y
A tiltas do r. Latzin~, que aborda com lucidez muito criterio e
proficiencia O' multi pios problemas de que trata, desde os
mais sérios sobre sciencius naturaes, até os detalhes mais
curiosos dos costumes e vida na Republica Argentina.

Exp. : Governo ArgentIno.

1411. Prilller cen O general de la Provincia de Santa Fe,
verificado bajo la administracion deI Doctor Don José Gálvez por Ga
briel Carrasco. Censo de las e cuelas, correspondiente á fines de 1886
y principios de 1887.

Btleno Aires: Imprenta, Litografia y Encuad de Stiller y
Laass, 1887, I vo1. in-fol. gr. de L-8:> pp., incluindo o appendice,
com um mappa no começo da. obra.

E' a parte primeira do primeiro ceuso g-eral da provincia de
Santa-Fê, e repre'euta o trabalho estatistico re ultante das
in formações otIlciaes firmadas por 192 directores ou mestre
es ola da referida provincia. Os oriO'inae" deste tt'abalho, com
petentemente encadernado', &'1.0, depoi da organização do censo,
depo itados no Archivo Geral do G verno com eus antecedentes,
para que, em qualquer tempo possa verificar-se a exactidão dos
dado fornecidos á direcção geral e averiguar-se o procedimento e
criteria eguidos em StJu confeccionamento.

A prestJnte publicação compt'ehende sómeute a e tatistica das
escola de S nLa-Fé: as elementares, collegios nacionae', e
seminario conciliar; com minuciosas indicações obre ua funda
ção, frequencia, pes'oal docente, orç'lmentos, material e colar,
ordenados, nacionalidade do pe soai que en ina e as frequenta,
matriculas, horario , estatutos, etc., corre pondente a tin' de
1 86 e principio de 1887.

O typo adoptado na formação deste trabalho, e tudos,
compat'ação e publicação de seus dados fbi o do « Censo Escolar
Nacional» de 1883 a 1884, levantado sob a di~ecção do Dr. D.
Francisco Latzina, director da repartição de e tati tica da Re
publica Argentina; e foi e te o adopl ado não só pela clareza e
exactidão que o methodo ofl'erece, como porque apresenta a im
portante vantagemcle permittir um systema de continuas compa
rações, que revelam o progresso verificado em anta-Fé de"de
aquella época.

Trabalho cuja utilidade é escus do encarecer, repre enta este
para a instrucção publica de toda a Republica Argentina, na
parte que lhe diz re p~ito, subsidio de grande valia pela omma
importante de conhecimento que revela no desenvolvimento
desse ramo da sua administração publica.

E' precedido de 40 paginas de informaçõe e explicações ne
cessarias ao bom entendimento da parte estati tica propriamente
dita i e de uma c rta geographico--statistica, colorida, da pro
vinCla de Santa-Fé, com a de ignação dos distl'ictos, departa
mentos e povoados que contêm e colas, na escala. de 0"'0045: 10
kilometl'os.

Exp.: Jacobo Peuser.
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1412. Anales de la Sociedad Rural Argentina. 21 volumes
in-4° gr. impressos em estabelecimentos distinctos, em Buenos Ayres,
desde 1866 até o anno de 18 7. .

E' esta revista. destinada ú. defesa do' intere' e$ rUl'aes da
Republica Argentina, e iJ. propagação de conhecimentos uteis li,
agricultura em todos os seus ramos.

Foi eucetada, sua publicação como acima se vê, em 1866,
com o se~l1inte pessoal: direcção.- D. Eduardo Oliveira, secre
tario da Sociedade, e membro da camara provincial de deputado.' ;
collaboração - Drs. D. Juan M. Gntiel'rez, Huoler, e Lucas
Henera y ubes, Domingo Sarmiento, Mi~uel Puiggari Jorge
Stegmann, Juan Hanllah,Vilfrid Latham, Duhamel, .Tavier Alvin,
Carlos Vereike, Juan S. Fernandez, A. Estrada, Vicente Silveira,
Manoel Villariuo, Julio Lacroze e Juan Madero j amillistração
D. Angel Estrada, membro da com missão directol'a da mesma
sociedade.

Representam esses 21 vais. dos Annaes da Sociedade Rural da
Republica Argentina um repositorio extenso e illustradissimo ele
estudos do maior interesse e utilidade para melhorar a lavoura
e os ferteis campos dessa republica, apresentc1ndo e analysaucto
todos os methodos empregados até hoje pal'a ua exploração,
assim como os estudos LIas chimicos, genlogos e mineralogistas e
de todos aquelles que tenham conconiLlo p'lr,. Llar desenvol
vimento e prosperidad i agl'iculturn de'se paiz.

No lo vol., de Setembro de 1806 n Dezembro do anno eguinte,
encontram-se as bases para a fundação da sociedade, a acta da
installaç'io da mesma e de 'ua primeira assembléa geral com o
nome do primeiro pl'esidente que ella teve, o Sr. D. Jo é Mar
tinez do Hoz o de toela a dit'ectoria, e o importante discur,.;o de
inauguraç.:'í.o, proferido pelo presidente, seguindo-se depois os
trabalhos diversos que constituem esse volume.

Exp. : Govel'no AI'genLino.

1413. Buenos-Aires. Sa propl'ieté urbaiue et son com·
merce en 1886 por A. Galal'ce - Buenos-Ayres - Imp. Europea
1887.

Exp.: Governo ArgenLino.

1414. AID1anaque Peuser p:1ra el ano de 1888 dirigido por
D. Henrique Ortega.

E(litor prop1'ieta1"io, Jacobo Peuse~', Buenos Aires, La Piata,
1887, Ivo!. in-8°gr. ele 272 pp., dasquaes33 inn. no começo,
e 16 no fim do livro; com gravuras.

« Este livro é antes um album. litterario e artistico do que
um alrnanach, » assim se exprime o SI'. Enrique Ortega, seu di
rector litterario, no prologo com que apl'esenta este vol urne. De
suas paginas constam belli simos trabalhos tle Iitteratos de fama.

E' o primeiro de uma série que o proprietario e director pre
tendem publicar nas cidades de Buenos-Ayres e La Plata. Contém
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40 boas e nitidas gravuras, representando praças, ruas edificios
e log<1.l'e5 notaveis des'a duas cidade argentinas, e 47 producções
llttel'arias e artisticas, entre as quaes contos ligeiros, historietas
e poesias firmada todas por escriptores argentinos de notavel
graça, elegancia e correcção nessa especialidade. O volume do
anno de 1889 prima pelo luxo da impressão.

Exp.: Jacobo Peuscr.

1415. Prixner Censo General de la Provincia de Santa Fé
(Republica Argentina, America dei Sud) verificado bajo la adminis
tracion tlel Doctor Don José Gal,ez, e16, 7 y 8 de Junio de 1887. Ga
briel Carra co, director y comi ario general deI Ceo o, Libra I - Censo
de la Poblacion. lmp,'el1ta y Ellcl,arderl1ación de Jacobo Peusel', Buenos
Aires, La Plata, 1888,1 voI. in-fol. gr. de CXIX.-120 pp. com grande
numero de vista photographicas e mappas geographico-estatis
ticos.

Este volume contém o censo da população da. provincia tle
Santa-Fé, eITectundo nos dias 6, 7 e 8 de junho de 1887 e no anno
seguin te pnblicado. Elle representa tL'abltlllO digno de toda re
commendação e elogios, nlio só pela presteza de sua im
pre são e di tribuir:ão, como pelo acervo precioso de informações
uteis, explicações e dado de toda a natureza que encerra
acerca ela população da provincia de Santa-Fé, seus di trictos,
cidades, po'-oados, e labelecimentos de campo e colonia , popu
lar:ão estl\lUgeira alli re:;idento a in trucção publica, po
pular:ão fluvial, orphão, e aleijado, bl1 tardas, fecundi
dade das mulhel'es argentinas e ~strangeil'as, religião,
nacionalidado e prol1 ões dos habitantes, guarda-n:l.cional,e todo
os demais dados que completam traball10s de te genero (J que
significam incontestavelmente rico e precioso cabedal para a
boa g-erencia dos negocio publicas de todo paiz civilisado.

Além dessas indicações, traz este livro varias vistas photogra
phicas de todos os pontos principaes da cidade do Rosario de
Santa-li é, bem como os planos geographicos coloridos da
provincia com a representação gl'aphica do cre cimento da popu
lação absoluta de cada departamento. segundo os censo de 1858
-1869-1887- na esca1<1 de O.mOOI~: 100 habitantes'; den idade
da populaç'tio ab oluta nacional e 8=>trangeil'<L por dütricto- e das
cidades, povoações, pOl'tos fluviaes e fundeadouros; e o plano
especial da cidade de Santa Fé por grupo de casas, na escala de
Om.002;50m,

Estes planos e os quadros numel'icos que fazem a segunda
pa.rte deste vo\ume são acompanhados de commentarios e compa
rações proporclOnaes com os dados analogos da me5ma pl'ovincia,
egundo os an terjores censos, e com os da provincia de Buenos

Ayres (cujo censo de 1881, o autol' tomou para modelo desta
publicação) e por ultimo com os dado semelhante' das nações
europeas e americanas, que se puderam obter.

Exp. : JllCobo POUSO",
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1416. In:fhr.m.e deI Presidente deI Crédito Publico Nacional
Pedro Agote sobre la Deuda Pliblica, Bancos y Emisiones de Papel
Moneda y Acuilacion de Moneuas de la República Argentina, 3 vols.
1881, 1884 e 1887. Publicações Officiaes. Buenos Aires: lmprenta de
La Tribttna Nacional, 1881 (lO vol.) iu-4° gr. de 212 - COCXL1V pp.

Bueno Ai1"es: Imp"ensa La Uni'l)ersidad de J. N. KUnge!f'USs,
1884 (20 vol), in-4° gr. de Xl[ - 447 pp.

Buenos Aires: Litografia, I mprerzta y E/1cuadernaciorz GuiUenno
K,-a{t, 1887 (3° vol. Libro IV), in-4° gr. de XXlI! - 640 pp.

o la vol. está dividido em 3 partes, no fim de cada uma das
quaes estão os quadros ou tabellas correspondentes e um n,ppen
dice com as leis posteriores a dezembro de 1889, ou que se acham
ainda em tramite; e a collecção de leis e decretos, arranjadn. de
maneira a corre ponder a essas tres divi ões da obra do illus
trado Sr. Dr. Pedro Agote.

A la parte versa sobre a divida publica argentina, tanto
u. nacional, como a provincial, que, de um valOI' originario, a
primeira de 133 milhões de pesos fortes, está hoje reduzida

(1881) a 88 milhões; tendo a republica pago 45 por amortização
e 68 pela renda. Os commentarios do quadro da divid,L abraçam
o estudo dos emprestimos inglezes de 1824, 1868 e 1871; da
ol'ie-em da divida interna da nação; da divida municipal e da
divlda interna e externa, das provincias.

A 2" parte trata dos bancos; o da provincia de Buenos
Aires, desde 1822 até 1880; o Banco Nacional de 1826; a casa da
moeda, sob a direcção de Rosas; o B·lUCO da Provincia, de 1854 ;
o Banco Nacional da Confederação; o Banco Hypothecario da Pro
vincia de Huenos-Ayres e o actual Banco Nacional.

A 380 parte relaciona-se exclusivamente com a cunhagem e
emissões do papel-moeda na republica.

O 2° volume, apresentado a 30 de maio de 1884 ao Sr. Dr.
D. Victorino de la Plaza, ministro da' fazenda da republica., a
continuação do trabalho contido no 1° volume de 1881, na mesma
ordem observada, salvo pequenas, mas utei moditlcações, arran
jado e redigido com aquella competencia e criterio só compa
tiveis com a illu tração de funccionariu tão laborioso e distincto
como oS. Agote.

Acompanha o presente volume de paginas 369 em diante a
reproducção das lei decretadas desde 1881 até dezembro de
1883, de modo a tornar completa a compilação em ambos de
todas as leis promulgadas sobre os tres objectos indicados:
divida publica, bancos e finanças.

O 3° volume, que é o 4° livro otIicial publicado, trata, como nos
anteriores, proficientemente, dos assumptos acima referidos,
salieutand(l-se, entretanto, este, pelos quadros comparativos
sobre a divida publica, os bancos, e as finanças entre a K.epublica
Argentina e os demais estados do continente sul-americano,
quadros organisados pelo autor de accôrdo com os estudos
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resultantes da, comparação do actual livro com os aIlteriormenta
publicados; este estudo constitue a primeira parte do presente
,'olume.

A 2' p:.ll'te trata dos bancos d:1 republica" que são de
scriptos historica e admiuistrativamente por meio de extractos
de suas leis, estatutos e movimento ele suas operações e
balanços.

O Ulovimendo havido na casa da moeda da Republica Argen
tina oc upa a ultima p.1rte desta interessante e utilissima
puulicaçi'io do governo argen tino.

A maior parte do quadros mappas, ou Í(l.bellas estatisticas
vem acompanhada ele eliagrammas traç.1dos pelo Sr. '1.
Penone, e cujo trabalho lithographico e de impressão faz honra
à at'te e ii. industria do paiz.

Exp.: rOvel'no At'Jenl.ino

1417. l\'.Iellloria da comision admini traelora ele las obras dei
Hiachuelo, cOl'respondiente ai alÍo 1886-87. Buenos-Jiil·es. 1111p. de M.
Biedima 1887-1888.

Exp.: G verno .\l'gcntino.

1418. Estatistica deI comercio y de la navegacion de la Re
publica Argentina. Corre pondiente aI alio 1887. Publicacion Oficial.
Buew)s-Ai,·es. COlnpwíia Stld-A.mel'icana ele Billeles de Banco, 1888,

I vol. in-4° gr. de XXX V-429 pp.

Importante publicação annual da Republica Argentina con
stando de 7 vols. impressos em typogl'apl1ias di tinctas corre

pondente5 aos annos de 1881, 83, 84,85,86 e 1887. A este traba
lho nos referiremos por ser o ultimo.

Esta obra é feita sob a int lliO'ente dire ção do illustrado Sr.
Francisco Latzina diL'ector em chefe ela repal'tição de estatistica
ela republica, e contém, como as outras, investigações estatisticas
de summo interesse e utilidade tanto para o commercio exterior
daquella nação, como para sua navegação tambem exterior e
fluvial, durante os periodos financeiros assignalados pelos annos
de publicação de cada volume.

Precedendo ao texto, traz () pre ente livro nitido traçado do
diagramma da importação, exportação; divida publica e rendas
naCLOnaes da republica no periodo de 18 annos, Je 1878 a 1887.

As 35 primeiras paginas desta obra ão destinadas a couside
rações gemes, que do commercio exterior da Republica Argen
tina, em 1887, fhz o Sr. Latziua com o <lCel'to e caudal de
conhecimentos que sempre revela tão distincto 1l0mem de es
tado.

As 67 paginas seguintes contêm quadros estatisticos que de
monstram em resumo e em separado a importação e exportação
livre e sujeita a direitos, por artigos, procedencias e de tinos.

Os c!etJ1hes que se referem ao commercio especial externo por
proceden. ias e destinos e por alfandegas e recebedoria, occupam
até a pagina 171 com numerosos quadros.

Geogr. physien 23
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» 117.352.125 /1887
») 84.421.820 ~

m/n 95.408.745 l1886
» 9 .834.841 ~

» 25.573.904Di:fferença .

Importação.
Exportação.

As paginas comprehendidas eutre os numeros 175 e 272 apre
sentam precio os dados que e acham intimamente ligados ao
commercio argentiI.lO, tu.! como: a liq uidação de direitos adua
neiros ; e dá a conhecer numericamente cerlo commercios im
portantes, taes como o de transito, o de moedas e o fluvial inte
rior, acompanhados de uma estati tica retrospectiva que abraça
o decennio de 1878 a 1887.

Um estudo sobre a navegaÇc'io exteriol' e iuterior, precedido de
diversas considerações gerae e dados comparativos por portos,
bandeiras procedencias e destinos, occupa as pagiuas que se
contam de 275 a 362.

Outros muitos dados importantes e informações indispensaveis
em trabalhos de-ta natureza, qu por se referirem wrectamenle
ao commercio ou contribuirem para mostrar o movimento eco
nomico daquelle p:tiz a todos oiferecem grande intel'e e, foram
agg:regatlos ao pl'esente vol ume em fórma de appendice .

Pelo presente trabalho vemos que a importação do anno pas
sado (1887) supera a do anno anterior em.' 21.943.380, ao pa so
que a exp0l"t-lção apenas mostra uma diíferença paI' excesso que
sobe a 14.586.979.

Entre importação e exportação houve em 1887 uma di.iferença
de $ 32.930.305 a favor da im portação.

Aqui vão comparadas as cifras gel\leS do commercio exterior
dos ultimos dous annos.

Importação.
Exportação.

Diíferença . » 32.930.305
Augmento da importação. »21.943.380

Idem da exportação. »14.586.979

Os maiores augmentos da importação de 1887 a respeito da de
1886, recahem em substancias alimenticias ( 3.059.056), bebidas
(' 4.797.314), tecidos ( 2.468.148), roupa feita e confecções
( I.. 522. 714), madeira (. 1.863.509), feno ( 2.066.651) e com
bustivel ($ 2.488.448)-total :83 % do augmento acima ob ervado.

O augmento da exportação em 1887 sobre a de 1886 cifra-se
maiormente em productos da industria pecuaria C 3.360.146) e
productos agricolas ( 12.926.805); auO'mentos que compensam
amplamente a djminuição havida na carne e no sebo.

Exp.: Governo Argentino.

1419. Repbúlica Argentina. Boletin deI Departamento
Nacional de Agricultura (fundado en 1878 por D. Julio Victorica). Pu
blicacion quincel1al. Tomo XII. Aüo XI. N. XII. Junio 30 ele 1888.
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Buenos AYI'es: Imp. Del Departamento Nacional de AgI'icultura,

1888 1 vai. in-fol. de 44 pp. (de I a 12, e de 353 a 384), com
um plano em app.

Este numero traz o seguinte summario: a industria assucareira
no norte da republica; o azoto na terra' campo experimental
(com um plano) j aproveitamento de bosques e arrendamento de
terras nacionaes; e miscellaneas.

Exp.: GO\'erno Argentino.

1420, Mapa de los feno-carriles COl'l't;OS y telégrafos de la Re
publica Argentina. Formado con lo" datas oficiale ma recientes. Pu
blical10 por Felix Lajouane, ~ditor, 1888. Escala de 1:4.000.000. Gra
bado por Erhard Hermanos. Pal·is. Imp. Edta,"d Hennanos.

E' trabalho excellente de cartographia e de utilidade pratica
incontestave l.

Exp.; Jocobo Peu er.

1421. EI litoral y el interior. Observaciones sobre
ganaderia y agricultura por Célrlos E. Villanueva. Obra editada bajo
los auspicio deI Centro Indu trial y Agricola de « La Plata». BUtlnos
Ai"es - Alm:zgl"o. Tip. Lit. y Enc, del. Colegio Pio IX de A,"tes y
Oficios, 1887, 1 vaI. in-8° peq. de XVIl-272 pp.

E te livro trata de que tão de vital importancia para a Repu
blica, Argentina, qual a do amanho de suas terras e campo de
pastagen , e a criação, engórda, talho e exportaç-ão do "'ado,
abatido, em pé, ou congela lo, cujo commercio, como é sabido,
constitue fonte principal de riqueza publica des a nação.

Além desta , estuda o autor com desenvolvimento e criterio a
importante que tão da colonisação e immigração para seu paiz,
consagrando-lhe extenso e bem e 'criptos capitulo contendo
somma copiosa de dado estatístico e informaçõe utei ácerca da
colonisação eur péa e americana, omcial e particular, sna fórma
mais conveniente no littoral, .organisação de colonia, etc. E'
obra digna, em summa, de attenção e estudo, principalmente no
tocante ás questões que se prendem á colonisação e immigração,
que são a' que ltctualmente tanto interes am aos governos das
nações do continente uI-americano.

O texto vem precedido de uma carta do autor ao Dr. M, Go
rostiaga, Fincipal factor da colonisação particular em Buenos
Ayres e de um officio ao presidente do Centro Industrial e Agricola
de La Plata o Dr. D. José M. Abumada; do relataria da com
missão encarregada de elaborar parecer obre o trabalho do Sr.
Villanueva, dirigido ao me 1110 Sr. Dr. Abumada' e uma carta
do Sr. D. Agustin Silveyra, abonando o presente trabalho,

Exp.: Jocobo Peuse,..
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1422. Es·tudios economicos sobre el sucl de la provincia de Bne
nos Aires por el Dr. Theodoro Marsbach.

Casa editora, Imprenta, Litogl'afia y Erwuaclernacion de J. Peusel',
Bttenos Ail'es, La-Piata, 1888, I vaI. peq. àe 35 pp,

E' um flllbeto no q~Hl.l o antor estud,. as questões
relalivas ao COmmel'ClO, á indu_ tria e ás empl'ezas de
caminhos ue ferro, com particularidade da parte sul da provincia
de Buenos Aires, como [\ cir1ade de Baoia Bla.l'ca, tão ricam~nte

dotada pela natureza, com porto de mar e Ji'l'ada á ,~apilal POI'
uma linba f~rrea de 7. 9 kiL. , da qual se occup:\' e pecialmente j
as colonias agl'icolas de T01"nquist, CtllTumalân e as Russianas,
as quaes descreve, exaltan,jo o progl'esso que teem mostrado em
t010s os ramos da acti ridade humana.

Este trabaiho já. foi publicado em nllemão lia diàl'io ':lue se im
prime em L'\-Plata, intitulado: Deutsche L~-Plata Zeitung em
uma serie de artigos que a impl'ensa dJ Buenos-Aires repl'oduziu,
e cuja traducção par•• o hespanbol é obje(:to da presente Jlubli
cação.

Exp.: Jacobo Pouser.

1423. Afio II:. Almanaque Peuser para el afio') ue 1889,
Editor propl-ietal'io Jacob~ Peuser, Bttel1os·Aires, La-Plala 1889,

vaI. in 8° gr. , de 264 pp. , d,.s quaes 33 inn. no co:neço, c 10 no fim;
com muitas gra,vuras.

Exp.: Jacobo Pouser,

CHILE

1424. Censo jener,ll de la Republica de Chile levantado em
abril de 1854.

Santlago de Chile: lmpl'en~a del Fen'ocalTit, 1858, I vai' ia fol.gr.

Trabalho composto ele 40 gl'allde . mappas estêüisticos, pmcedi
dos de ul1l::tlarg-;. introducção do director da reparlição central
de estatística do Chile, °Sr. ~"'nliilgo Lilldsay, em julho de 1858
e na qual explica. a. necessidade e utilidade do censo, f,lzelldo
um resumo llistoric:o e apreci,.ção critica dos factos resuita.ntes
da compara(,'llo do pl'esente traualbo cstatis ico com os censos an
teriores, organisados e autorisa.d03 pela atlministl'ução supel'ior
lIa Republica,

Exp.: üovel'no do Chile.
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1425. Censo geneea I de ln, Repüblic:1 de Chile levi\ntado ell9 de
aLril de J 65. Sal1tiago ele Chile: lmprenta Nacional, 1866, I vol. in-4°
gr. le XXVIl- 392 rp.

Tmbulho ielenlica ao publicado em lS76 de que tratamos em
seguida.

gxp.: GOVdl'UO do ChiL

1420. Quin-to can o genarl\l de ht poblacion do Chile levantado
el 19 de abeil de 1875 i compilado por la oficina central de estaclistica
en Santiago. Valpamiso: lmp"elltCl del l1Iel'wrio, 1876, I vol. in-4° gr.
ele LVIlI -674 pp.

Como todas as obras de ta natueeza, é e tl\ de muita utilidade
publica e I articular em qualquel' p:1iz: repositorio de gl'aode
somma de dados, conhecimentos e informações uteis de interesse
puell a a:\ministeação geral do Chile sobl'e a pO\JUlação das se
guintes provincias, departamentos e terri torios c lileoos :Magal
lane , Chiloé, Llanquiliue, Valdivia, Bio-Bio, Arauco, Concepcion,

lIble, Maule, Linares, Talca., Curicó, Colcl1agua, Santiago, Vul
paruiso, Aconcagua, Coquimbo e Alacama.

Em cada uma de sas di vi Õv administrativas da Republica. do
Chile é observado um plano uniforme em relação com as demais,
precedendo-lll suma succinh descripção ]Jhysica e politica da
respectiva, provincia e de seu estado social e industrial. De
paginas 601 em deante fi\z parte da obrJ. um grande numero de
mappas que desenvolvem e condensam e ses conhecimentos esta
tisticos pela ordem seguinte: l°, classificação da povoação em
UI'bana e rural por disteictos, segundo o exo, a idade em pe
riodos de O a 7 annos, de 7 a l5, de 15 a 25, de 25 a 50, de 50 a
80 e desta em deante, o estado civil e o geáo de instrucção;
2°, conden aÇe'io do mesmo:> maPl?as por subdelegações,
sempee debaixo elas mesmas condIções e tabellas sum
maeins por departamentos; 3>, desiaoação de habitantes
de SO annos p lI'a. Ci013, segundo o sexo, estarlo ch-iI e gráo
de insteu~çlioJ)OI' de Plu't,\men tos j 4", c1esignaçlio de olficios e peo-
fi sões segun o o sexo, por derartamenlo' c summal'Íos da pro
víncia j [)O, designaçlio de ioclivi<iuo. impossibilitados physica e
moralmente por departamentos, com especificação do exo: 6°,
designação de estrangeieos transeuntes, re identes e naturalisa
do , por depal'tamentos, com especificuÇe'io d;l nacionalidade, sexo,
e-tado civil e gl'áo de instrucção e summario da provincia ;
7°, clas ificação tle estl'angeiros por departamentos, segundo sua
nacionalidade, idade e sexo j so, classificação dos mesmos estrangei
ro com especificação de nacionlidade, ollício, ou profissão e o sexo.
Além destes mappasestatisticos, que bem se podel'iam qnalificarde
individuaes, ha os mappas !Jeraes, mais compeehensiveis e de facil
referencia, representando os graneles summarios do censo, e que •
consignam as cidades, villas, aldêas e lugarejos com a povoação,
departamento e provincia a que porventura pertencem j a
parochias com o numero de parochianos, o territorio da cir
cumscripção de cada uma, e sua internação em um ou mais de-

•
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partamentos e o quadro synoptico dos censos da Republica. Vem
por ultimo uma serie de mappas comparativos, que demonstram o
progresso do ]Jaiz durante o periodo decennal entre os dous
ultimo recenseamentos, exhilJilldo a proporção em que se veri
ficaram importante. factos sociaes da vida e actividade da
população.

Ao texto precedem, além do indice, o officio do r. Asta
Buruaga, director da renartição, ao ministro do interior em
1876, o Sr. José Victorino Lastarria.

Exp.· Governo do Cbile.

1427. Lei de la navegacion de la Republica de Chile, promulgada
el 24 de junio de 1878.

Obra di vidida em duas partes uistinctas, impressas em Santiago
em um só volume: a primeira parte, na Imprenta de la Libreria
del Mercurio de E. Undu~'raga y C., em 1878, in-8° de XXI V
220 pp. j a segunda, na Imprenta Nacional, em 1 79, in-8° de IX
- 163 pp.

A primeira parte desta obr.1·está precedida de uma resenha
hi torica sobre a marinha mel'cante chilena, e a seO'unda de
varios regulamentos referentes ao texto da lei, sendo amYJas com
mentadas pelo Sr. Ramon Guerrero Vergara.

Exp.: Governo do Chile.

1428. InforIUe sobre material rodante presentado por los en
genieros seüores Domingo Victor Santa Maria, Jerman E. Gablel', V.
Aurelio Lastarria, 1883. Valparaiso: Imprenta del Univel'so, ele Guil
.lermo Hoffmann, 1887,1 vol. in-8a gr. de 116 pp., com mappas interc.
no texto.

Neste trabalho estão incluidos, na ultima parte, as observações
feitas pelos engenheiros Jorge S. Lyon e Carlos F. Hillman
sobre o presente relatorio dos Srs. Santa Maria, Gabler o
Lastarria.

Exp.: Governo doi;Chile.

1429. Mapa topografico de la linea dei ferro carril entre San
tiago, Talcalluano y Angol. Recho por el ingeniero P. R. ue Rouge
mont, 1883. Escala: 1:500.000. Grabado por Erllard, Paris, Imp",
Erhard. (Colorido),

E' uma carta topographica importante, organisada de accordo
com varios planos officiaes, traballlo que se recommenda tanto
pela nitidez ae sua impressão, como pela eXMtidão de eu dados
geographicQs. Comprehende a zona do CIJile situada entre os
para.ll. ?3° e 3 ° hLt. S. repre entando as seguintes provincias:
Va,[paralso (em parte), Santiago, Ct.lchagua, Curico, TtLlca,
Maule, Nuble, Linares, Concepcioll, Dio-lHo, e parte da de
Araucp.

Ex~.: Govel'no do Chile.
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1430. Chile im Jahre 1883 - Geographi ch-historisch-statis
ti che kizze. Valpa}'aiso: lmp}'enta Germani<l. (A. T"autmann), 1884,
I vaI. de I pp.

Pequ3no folheto tratRndo do esboço geographico, hi torico e
estatistico do Chile no auno de 1883.

Exp.: GO\'erno do Chile.

1431. Anuario estadistico de la Republica de Chile, 22 vaIs.,
iu-fol. gr.

A' excepção do vaI. XV, impresso em Santiago do Chile, 1875,
na Libre}'ia (leZ Merc!wio de A. e M. Echeve}'ria, todos os mais
vol"umrs foram pubLicados nessa mesma cidade, com o mesmo
formato, na Imprenta Nacional, de 1860 a 1884.

Publicação importantis ima da repartição centraL de estatistica,
installada na capital do Chile, e representada pelos 22 volumes,
isto é, por 22 annos de a iduo trabaLho. sob a direcção do
Sr. Santill."'o LinLlsay, e por sua morte em 30 de abri L de 1876,
sob a do conhecido geogropho Francisco Sol:wo Asta·Bnruaga,
encerra a pr sente obra offieial do ChiLe um conjuncto ele dados
importantes pari\, consultas e de conhecimentos uteis applioaveis
ao esludo da população, indu tria, Sil lubridade, instruoção, com
mercio, geograpbia e outro-, de intere se immediato para o
governo de .[\, nação, e que afIcctam a vitalidade de todos, con
stituindo um elemento impr'escindivel para a boa e etficaz di
recção superior do meoani mo administrativo.

Exp.: Governo do Chile.

1432. Es-tadis-tica Comercial de la República de Chile. 8
volumes, correspondentes aos annos de 1875,76,80,81, 84,85 e 86.
Valparaiso lmprenta del Universo de G. H el(mann, 1876, 77, 81, 82, 83,
85, 86 e 87 8 vol. in-8. o

CoUecção detalhada de mnppas e tabella sobre o movimento
commerciaL exterior e interior do Chile (de 1882 para ro, quanto
ao commercio interior) comprehendido entre 0S annos de 1876 e
1886, orgauisad'ls peLa. repartição de estatistica commercial, in
stallada. em VaLparai o, soh a direcção do Sr. Manoel Guillermo
Carmona uté 1881 e depois pelo Sr. Jun.n B. Torres, de aecordo
com os tlaclos e informações mini trados ao governo da Repu
llica pelas alfandegas e subdelegacias maritimos encarregadas
desse. erviço nos portos se undarios do Estado.

Publicação annual do Chille, é e ta obra dividida em duas
p'1.l'tes principaes: a la comprehencle O commercio g ral e par
ticular e a estatística comparada do comm rcio particular; a 2n

o commercio ue cabotagem, o movimento da navegação e a esta- •
tistica restrospectiva: na sumrna é o que contêm estes oito vo
lumes da estatistica commercial do Chile.

Exp.: Governo do Chile.
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1433. BoletiJ1'l. de la Sociedad de fomento fabril, fundad,l en 7
de octubre de 1883.

Santiago ele Chile: Impl'enta Nacional 1883,85,86, e 87,4 vaIs.
ín-fol.

Publicação mensal do Chile, redigida pelo Sr. Guillermo Pu
elma Tupper, trata de tudo quanto e relaciona com a industria
fabril daquella Republica, durante os annos de 1884, 1885, 1886
e 1887.

Exp.: Governo do Chile.

1434. Estudio sobre la geografia de Tarapacá (paginas de um
libra) por Guillermo E. Billinghurst. Santiago, lmp. de «El P1'ogl'esso»
!886, 1 vaI. in-8° de 112 pp. com tabellas appensas ao texto.

« Trabalho escripto p:1ra o Athenêo ele Iquique e com o qual o au
tor pretende, principalmente, provar que é uma crença erronea a de
suppór-se essa provincia da zona septentrional do Chile um arido de
serto, quando é antes um territorio capaz dE:' todo o genero de cultura» e
viela commercial.

Exp.: Governo do Chile.

1435. ~Disposiciones vigentes sobre subvenciones accor
dadas a las emprezas de navegacion a vapor. Ministerio dei interior.

Santiogo de Chile: lmprenta Nacional, 1887, I vaI. in-4° de 38 pp.
com tabellas e mappas interc. no texto.

Exemplar o.fferecido ã. exposição sul-americana de geographia por
Anibal Echeverria y Reys recompilador que o assignou.

Exp.: Governo do Chile.

1436. Proyeto de lei sobre administl'acioll de los correos i te
légrafos deI Estado.

Santiago de Chile: lmlJrel1ta {\Tacion(/,l, 1887, um vaI. in-8° gr.
56 pp.

OJIerecido á exposição geograp1lica do Rio de Janeiro por
Anibal Echeverria y Reyes, que o assignou.

Exp.: Governo do Chile.

1437. Ferro-carril de Victoria a Oso1'Oo i ValdivÍtl. Memo
ria presentada por eI inginiero en jefe V. A. Lastarria sobre el estu
dia hecho de este ferrocarril en proyecto.

Santiago de Chile: Imprenta Nacional, 1887, I vaI. in-foI. ue 102
pp. com um mappa appenso ao texto.
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Acompanha esta memoria uma carta topographicada parte da
Republica do Chile comprehendidaentre os parallelo 36° 30 e 42°
S. com o traçado da referida estrada de ferro em projecto,
que ira ligr.r as provincias chilenas de L1anquihue, Valdivia e
lalleco, constrLlida segundo compilação de varias tl'abalhos pu

blicados pela repartição l1ydrographica do Chile; cartas hydrogra
phicas de James Imray, 1881 a 83 j mappa do Chile por A. Pis
sis, 1875 ; e inéditos seguintes: traçado das estradas de ferro
construídas em execução e em projecto: exploração do enge
nheil'o G. A. Flúhmann nas cordill1eiras de Laja e Bio-Bio,
1881; exploraçõo da corclilheil';\ pejo engenheiro Drouilly, 1882,
1883 ; mappa topog),[\'phico dos terrenos de colonisação pelo en·
genheiro T. chimidt, 1886; e lago de Villa-Rica, pelo oflicial
daarmada chilena A. Bianchi Tupper.

EscaJa de 0,m0014: 10"
Trabalho executado sob a direcção do autor da memoria, enge

nheiro Lastarria.
Exp.: Governo cio Chi! e.

1438. 4 n lllellloria pre entada aI seITor ministro de indus
tria y obra publicas por el director general de los ferro-car
riles dei Estado correspondjente ai alio 1887.

Valpat"aiso: lmpt'erua de la Patt'ia, 1888, I voI. in-8° gr. com
mappas interc. no texto.

Acompanha este relrttorio o mappa estatistic das despezas
feita com o trafeco elas estradas de fel'I'O da Republic.1 do
Chile durante o anno de 1887, e uma pequena carta do paiz
com a indicação e traç'tdo da refel'idas estradas, sob a di
recção geral do Sr. H. Perez de Arce, autor do relataria
acima citado.

Este, consta do movimento da administração economica e das
secções seguintes: via e ediflcios, tracção e mestranças, além dos
relatarias parciaes dos cllefus e directores de s s secções dos ca
minhos de ferro do governo Chile.

Exp. Governo do Chile.

1439. Guia jeneral de Chile e anuario comercial rIe Chai
gneau y Gonzalez. Para el aiio de 1888. 1 vaI. in-8° gr. de 563 pp.,
com mappas intere. no texto.

Trabalho puramente consultivo, ministrando informaçães so
bre a geographia comlllercial do Chile, principlmente, orga
nis'ldo por ordem alphabeticlt e acomp1.nhado ne 2 planos to
pographicos elas cidades ele La Sel'ena e Concepcion, orga
nisados em 1888, e pecialmente para o presente - Guia - na
escala de Otn,001:4m (o l° plano) e 1:8.000 ou Om,OOl:8
metros (o 20 ).

Exp,: Governo do Chile.

•
•



362 GEOGRAPHIA COMiUERCIAL

1440. Disposiciones vigentes sobre correos y telégrafos.
21 de Mayo de 18 3. Anibal E:cheverria y Reyes - Abraham dei Rio.

Santiago de Chile: Impreltta Nacional, 1888, I vaI. in-4" gr. de
263 pp.

E' um relataria minuoioso e detalhado do serviço postal no
Chile e mais daquelles que lhe são dependente'. como: tele
graphos e telephonos. Trata mais das concessões para con
strucç.c'io de linha" telegraphica e telephonica , tarifas, regu
lamentos, cabos ubmar'inos, tarifas telegraplücél de emprezas
particulare, di po ições varia', etc.

Exemplar offerecido á Exposição de geographia por Anibal
Echeverria y Reys, que o assignou.

Exp.: Governo do Chile.

1441. Mapa de la Republica de Chile dibujado i publicado
segun los mapa, datas i publicaciones rie Aime Pis is, A. Peter
mann, C. Martin, P. H. ele Rougemont, Alej. Bertrand, L. Bra
ckshusch, Art. Seelstrang, F. Paz Solelan,J\f. Dl'Ouilly, Fed. Schert,
V. Aur. Lastarria, Pablo Gtissfeldt i otros, i los mapas de la Oficina
Hidrográfica de Chile i da los almirantazgos iugles i aleman por C.
Opitz (Neustadt-Leipzig) i Dr. H. Palakow:lky (Berlin). 1888.
Escala - 1:250.000. G. Opitz, Oficina geografica-al·tistica en Neustadt
Leipzig. lmpt'erlta de H. F. Jütte en Leip:::ig.,

ExcelIente carta geographica do Chile, quer como trabalho
de cartographia, quer como obra de precisão geographica.
ElIa e Leude- e dos 18° aos 550 40 de lato S. (de Caleta Sama
ao cabo de Ramos), acompanhada da carta e 'pecial do terri
torio tias ovas Colonias, na mesma escala; e carla d,t si tuação
da Republiea do Chile na America do Sul, na escala de
1:40.000.000, com o traçado das linhas isothermicas em grãos
Celsius segundo Hann; e as ilhas :Mas a ruera e l11as a tierra
ou Juán Fernande::: na escala de 1:2.500.000; com as expli
~.ções neces arias.

No verso de 'ta. c~rta encontra-se, em iuglez, uma noticia
detalhada e interessante sobre o Chile e a sua impor.Lancia. para
a emigração europ~a,. com uma noticia tumbem detalhad<1 sobre
sua geogl'é phia physica, politica e commel'cial, com especialidade
ácerca de suas novas colouias na Araucauia, impressas em
fórma de livro, em Leip"ig, 1888, por Fischer e Wittig.- São,
pois, texto e mappa publicação official da agencia ger'al do
governo do Chile oa Europa para fomentar ao emigração e co
lonisação para o Chile.

EXp.: Dr. F. M. Drnenert.

1442. Estadistica de los ferro-carriles dei Estado correspon
diente aI ano 1887.

Valpal'aiso: Imprenta de la Patria, 1888, I vaI. in-f1. grande.



GEOGRAPHIA CO~lMERCIAL 363

E' uma collecQ<'i.o de 4~ m,tppas estati ticos sobre a de peza,
tra.fego, administração e tudo quanto diz I'e peito ao erviço
da e trada de ['erro do ""overno na Republica do Chile.

Exp. Governo do Chile.

1443. Sinopsis esladistica y geográfica de Chile en 1887.
Oficina Central de estadistic[\,.

aYltiago de Chile: lmpreata Nacional, 1888, I 1'01. in-4° ·de
65 pp.

Exp.: Govcrno do Chile.

URUGUAY

1444. ot.ice sur la Republique Orientale de I' Uruguay.

Documents de staListique concernant a population indigene et
exotique et le developpement de a ricl1esse, acompagné de
quelque COil ideriltions relative aux quetion politiques et in
tel'nationales qui 'agitent au Rio de la Plata, pOI' Don \.llLlres
Lamus mini tI'O plenipotenciario lo Ul'ngnay junto de S. L o
Imperador do Brazi1. Traduziuo do he (Janhol.

Paris, I'llp. de Gu'tave Gratiot, 1851 in-8°.
Exp.: Bibliotheca Imperial.

PERU'

1445. Pieróla (Nicolas de) Infol'mes sobre la exi tencia de
huano en las islas de Chincha presentados por la comision nombl'ada
por el Gobierno Pel'uano, con lo planos levantados por la misma co
mision. Edicion oficial.

Lima, Typ. de.Et Heraldo, 1.854, ín-4. o

Exp.: Bibliotheca Nacional.

BOLIVIA

1446. Ouadro analítico y comparativo de las propuestas para
ferro-carl'ites.

Trabalho estatistico inedito ol'ganisado pelo engenheiro civil
D. José Rodriguez ~ocha.

Exp.: Governo da Bolivia.

•
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1447. Cuadro formado por el Ingenierú José Rodriguez Rocha
coo vista de los documentos oficiales

Desenho em papel-tela.
Exp.: Governo <ln. Bolivifl.

1448. DOCUlllentos publicad03 por orden de la comision de
colonizacion de La Paz.

La Paz: imp, de «El Siglo industrial». ir! fol, peq, de 8 pp.
Contém os nctos officiaes de,:;sa. commis ão, creada pelo gover

no boliviano como fonte ele informações par,\ a ill1l11igl'ação parn.
a Bolivin..

Exp,: Govel'110 dn. Bolivia,

1449. Projet de n.vigation des fleuves interieul's dv la Répu
blique de Bolívie, par 1. B. Gn.utherin, 1860, in foI. gr. de 24 pp,

Cópia manuscripta do autogl'apho da colleção boliviana de
M. V. Ballivin.n,

Com o titulo de proje to n.presenta. o n.utOl' um estudo curioso
e importante sobre a navegação interiol' da Bolivia por meio ele
suas vias naturaes, os rios immensos e susceptíveis de navegação
que a banham, pl'incipalmente na sua rogião septentrional.

Seu autor, antigo oflicial da marinha imperin.l francezn., mostra
neste trabalho as condições el navegabilidade dOR rios da Bolivia,
ap~zar de suas tão temivei cachoeil'as, as vantagens que podem
resultar pam o desenvolvimento commercial da r publica da
abertura e sust 'ntação dessas vias de communicação com n. Eu
ropa, pelo Brazil, Pacifico e Republica Argentina., fazendo com
paração sobre qual delJas oITerece maiores conveniencias, etc.
Em apoio ele suas idéas propõe o au tor fundar uma ociedad
commercial ,ob a s gninte rnzão: « Sociedade Frallco-Boliviann.
de Commel'cio e Navegação» com um determinado cn.pital, cuju.
metade pod~riu. ser subscl'iptn. pelos Bolivianos, As transacções
se fariam por barcas n. vapor entre a Bolívia e n. cidade
de Cayenn. com o pavilhão boliviano e por meio de navios com o
pavilhão Fru.ncez dv Cf\yena pn.j'a a Franc;a. Cayena (icari(~ sendo
assim o traço de unhl0 dos interesses e dos productos de Bolívia
e da França.

Quanto á colonisação, diz o autor, o governo boliviaJJo, tendo
sempre manifestado a maior solicitude p~l'a encoriljal-a, seria,
logo que se tlésse a abertura da, navegação, objecto de um tra
tado especial com a citada companhia Franco-Bolivia,na, que,
ajudada pelas vantagem otrerecirlas por diversas vezes já pela
Assembléa Legi. lativa, teria o maior interes e em procurar todo
o pessoal, ao me,mo tempo que o m'üerial necessario a agricul
tura e á industria que os colonos poderiam desenvolwr no
paiz ...

Exp,: Govel'no da Bolivia,
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1450. Proyecto pa.ro la, navegacion a vapor de los rios inte
riores de la Republica de Bolivia, ometido a la deliberacion de la S.
Asamble:.t Constituyente de Bolívia em 1861, por Juan Onuarza. ln 1'01.
gr. de 9 pp.

E' cópia mauuscripta de um folheto impresso em Pa1i de
Ayacucho, pela 1I1Ip"enta Pac ena, e que, pela. limitada tiragem
de 100 exemplflres, que teve, veiu a constituir depois uma ver
dadeira raridade biblioO'raphica.

Consta de dou projectos submettidos pelo antor, tenente
coronel do exercito boliviano, a soberana as,ombléa constituinte
da Bolivia, um obre a negociação de um emprestimo, e outro
sobre a navegação dos rios interiores da republica.

De seu contexto destacamos que nm dos priucipaes objectos em
que o governo boliviano e propunha el11p"egat' os fundo que
ne"'ociava era o de emp,'eh nder e fomentar a coloni aeão do
grande, porçõe de seu rico territorio por meio da emigração
e trangeira e a navegação íluviul.- E, corno a Bolivia afortu
nadn.m nte tem par,\ a navegação o system" fluvial mais va to
que se conhece sobre a terra, não foi ditlicil, pll'<1, o proponente,
chamar a mais éria e intere sada attellçào obl'e este p~nsamento

do governo da republica.
Exp.: Governo d" Bolívia.

1451. Empresa Richtel'. - Plano deI trayecto ent1',9 Sorata
y ell\Iapiri, por Juan B. Minchin. La Paz, 1880. Aprobado por el in
g-eniero José R. Rocha en agosto de 1881. Escala - Om,OOI; 1 kil.

Cópia pOl' Jo:;é F. Corrales. La Paz, 1888.

Trabal ho malluscL'ipto.

Exp.: Governo da Bolivia.

1452. Guia deI viajero en la Paz. Noticias estadisticas histo
ricas, locales, religio 0.-, templo, hoteles e edificios, antiguidades, etc.,

})or Nicolas Acosta.
La Paz: Imprellla ele la Ultion Americana, 1880, 1 voI. jn 40 de

137. p., com um mappa em appendice.

Trat'l tia bistoria da cidade de la Püz, desde o imperio dos
incas até a época pre:;ente, a signalando, desde a ua fundação,
ba mais de tl'es seculos e meio, todos os estabelecimentos pu
blicos e curiosida.des que possam interes ar o caracter investi
gauor dos viajn.llte ou sim pie, visitantes de pas agem pela ca
pital d" Republica da Bati via. O autor dedica este trabalbo
e,tati. tico e bistorico a sel1 contel'raneo o Sr. J. Rozendo Gu
tieL'l'ez, propagador dos estudos bibliogr"phicos e hi toricos na
Bolivia.

•

•
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Acompanha este Guia do viajante em La Paz um plauo topo
graphico dessa cidade, p 'Ioantigo alumno t~a Esc?l~ central de
Pariz, o Sr. Leonarilo Lauza, engenheiro CIVIl, na e cala
de Om,00005: 1m, trabalho oíferecido por seu autor ao conselho
municipal de 1877.

Exp.: Governo da Bolivh.

1453. Exposicion nacional -de 1883. Resei'ía de lo mas no
table que contiene ella, por José Luis Ruiz, 1883, in fi. gr. de 30 p.

E' copia m:1.nuscripta dos artigos publica'10s no El Comercio,
de La Paz, nesse anno e nos ns. 1118, 1129, 1139, 1140 e 1151,
autorizada e enviadlL pela commi s'io de geograpllia do departa
mento de La Paz.

N'e~te e"cl'ipto se en ontra uma de cripção rios mais notaveis
obj ctos e tl'abalhos que flgnraram na exposição effectuada em
La Paz, em 1883, acompanhando-o de uma apreciação critica
sobre os mesmos.

Exp.: Governo da Bolida.

1454. Projecto Ladisláo CaLreza para 1arnavegacion de los
lagos Titicaca y Podpó, y los ('ia Desaguadero y Bermejo n conexion
con los rios interiores de Bolívia, e on vias li r1'ea' de Chitilaya aI rio
Desaguadel'o, pasando por la Pa;; y Corocoro; de la Barca ti Oruro y
Cocltabamba; dei lago POápd d Colchechaca y Sucl'e, tocaUtlo aI em
barcadero dei Guapay; deI mismo lago Potipó ti Huanchaca y Sucre;
de Sucre a Oueua, por los rios Pilcomayo y Pitaya; de Huanchaca á
Oueva, pasando por los rios Toropalca y Pilaya; de Lipez :1 Cueva,
pasando por los rios Suipacha, Cotagaita y Pilaya; dei rio Pilaya ii.
Cambary, "pasando por TariJa; y de Cambal'y por los rios Tarija y
Bet-mejo, á deI rio Sococha por la via ferrea deI SUl'.

lmprenta de Et Siglo Industl'ial pOt' Pedro Roman '~Peredo, com
varias columnas de noticias e dados estatísticos.

O desenho traz a a ignatura de Carlos Forgues, engenheiro.
La Paz, agosto de 1884. La Paz. - Scutp. R. Tal·ira.

Exp.: Governo da. Bolívia.

1455. Diseiio sei'íalando las rutas] prúpuestas para el ferro
canil de Aríca a Bolívia basado sobre el mapa de .don Hugo Reck.

Escala de Om,005: 1.0

E te trabalho faz parte e occupa a 1a pagina do n. 103 do pe
riodico boliviano La Razon, publicado em la Paz de Ayacucho
em 8 de~ outubro d 1884, com proposta e documentos corre~
spondentes.

Exp.: Governo da Bolívia.
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]456. Guia para estl'unjeiros de Chililaya a La Paz, por el
Pre bit~ro José Jenaro SoHz. (2" edicioll).

La Pa:;: Impt'el1ta «Religiosa », 1885, ] vol, in-12° de 13 pp.

Contém da.d03 curiosos sobre os indios, vocabulario aymará,
ítineral'io , etc.

Exp : Governo da BoLivia.

1457. Plano de uu proyecto de camino de La Paz ai Rio Caca.
Por Eduardo IrUaquez, ]ogeuiero civil, ]886. E cala 1: 425.500 ou
0,m235:1O.000 metros.

Imp. y Lit Boliviana, La Paz.
Exp. Governo d:!. Boli"i:!..

1458. Sociedad de Proprietarios de Yungas Constrllctora y
Conservadora de li Puentes y Caminos.

E tatu tos e relatorio apresentaclos as j untn".,,: g-eraes de ta
sociedade de de 31 de dezeo.bro de 1881 até ]8 de abril rle 1888.
Collecção comlJosta de lli folhetos in-8°, editados em La Paz
em imprensas e typographia di tinctas, exceptuundo- e a edição
olicial para o anno de ]8 7, que viu a luz da publicidade em
Sucre.

E' uma serie do relatodos anl1uaes apre entados pela directoria
da. So iedade de Propl'ietat'io' de Yunga de re 'poo aLJilidade
limitada, com sOde na cidade de La Paz, a j unta geral da me ma
socied,tde, funda.da para levar a eLIeito a cOllstrucção de todos os
caminhos e pontes de Yungas, e zelar por ua con ervação,
reparando e melhorando as exi tentes. A duração de ta util e
vantnjosa associação é illimitad<1: existirá até que toda as
povoaçõe, cidade', villns, povoados, etc., da Bolivia fiquem
unida' por vias vicinaes que activem e estimulem uas relações
commerciaes.

Exp. Governo da Bolívia.

1459. Una via de communicacion con el Brasil, por el Padro
Nicolás Armentia, 1888, in-fol. gr. de 8 pp.

E' a copia manu cl'ipta. do artigo publicarlo pelo autor no
periodico «El Siglo Indu ·trial », que e impl'ime em La Paz,
correspondente ao n. 433 de 24 de al'ril de 1888.

O artigo termina com as seguintes palavras: « Concluimos que
os projecto rle caminho diversos em narla. prejudicarão a via
principal (o Madeira) ; e que esta, no que resp ita ao commercio •
com o Bm zil, outra. não póde ser senão o Madeira, o que imperio-
samen te exige a construcç;ão de Ilma via ferrea em todo o trajecto
da cachoeiras ».

Esta copia é feita. e enviada pela Commissão ele Geograpbia •
do Depal'ti1mento de La Paz.

Exp.: Governo da Bolivia.
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1460. Guia comel'cial e industrial de L1. P,tZ corre 'pondiente ai
uuo de 1888. Por Zenon Cortadéllas. Primera Parle. Afio r. Num. r.
La Paz: Til'opm(ia de Et Diario, 1888, 1 vol. in-4° gr. de 216 pp. com
um retrato litllogl'aphado do Dr. Aniceto Arce.

Como toda obra desse genero, é esta fonte apreciavel ele infor
mações sobre a vicitt commel'cial e industrial da Bolivia.

Exq.: Governo ela Blllh-ia.

PARAGUAY

1461. Noticia historicu, geogra phira e estatislica. da Republica
elo Paraguay. Extrahida dos escl'iptos mais model'nos pelo bacharel
Pedro TOl'quato Xavier de Brito, major elo COI'pO de engenheiros,
membro do Instituto Polytechnico Brazileil'o, etc., etc.

Rio de Janeil'o : B. L. Gal"nier, livreiro edito", 1865, 1 voI.
in-4° de 67 pp.

Trata da situação, limites e extensão da Republica do Para
gnay; montanhas, rios e lagos; divi'ão territorial. população;
capital di" republica; governo j S'31lS reCUI'SOS, força de exercito
e da arm.\da., al'senal de construcção, caminho de feno j departa
men tos, districtos e povoaçõ3s; ilinerarios por tel'ra; nações
indígenas; climatologia; tempel'atul'n,; ventos e temporaes,
molestias reinantes; caracter dos habitantes j productos natu
mes dos tres reinos j imlustl'il\ e commercio, moeda correnle,
pesos e medidas.

Exp.: Govel'no do Pal'cguay.

1462. Elllpresa tramways de Francisco Morra.

Asuncion : Imp. La Nacion, 1887, 1 vol. de 24 pp.
E' o resumo dos principaes documentos de pl'opriedade ela

linha e terrenos annexos ao tramway Francisco Morra con
stantes das actas de cOllcess:-o do governo paraguayo; transfe
rencia do primeiro proprietario D. Diogo Horrok a D. Gui
lherme "\Voodgate; venda feita por e~te ultimo senhor :to
Dr. Francisco Morra, actual proprietario da linha; concessões
feitas ao mesmo pelo \Sovemo j inventario acculDulativo de
quanto corresponde a linlla e serviço da mesma.

Exp. : Govel'uo do ] :.u'a~uny.

1463. Oficina General de Estadistica. Anuario Estadi;:;tico de
la República deI Paraguay. Alio 1886. Libra primero dei Anuario.

Asuncion: Fische,' & Q uell, Ba:;ar JJ Libreria L'1. Ciudacl de
Bertin, 1888, 1 vol. in-4° grav. de 275 pp.



GEOGRAPHIA COMMERCIAL 369

E' o resultado do trabalho estatistico levado a efl'eito pela re
partição re pectiva durante o anno de 1886, apresentado pelo
director, o r. J. Jacquet, ao ministro do interiur da republica,
no anno seguinte, o Sr. D. .ruan Alberto Meza.

Esta. dividido em duas partes e cada uma deIlas em dous capi
tulo. A primeira parte comprehende uma breve resenha da
bi toria do Para~uay, sua situação geograpbica" politica, eco
nomica e administrativa. A segunda occupa-se do comníercio
interior da republica, de importação e exportação.

Exp.: Goyerno do Paraguay.

Geral

14G4. Ideia topographlca, para servir ao itinerario da via de
cOInmunicação projectada entro as provincias de S. Paulo e Matto
Grosso. (S. a. n. e.)

Manuscripto sem data.
Exp.: DI', B"asilio Machado.

1465. Carta do Imperio do Brazil indicando um plano geral
para base da séde de viação pelo engenheiro Ronorio Bicalho. C. L.
de Carvalho, organisou e gravou. Lith. Paulo, Robin &: O.a Rio de
Janeiro.

Sem data.
Exp.: BiblioLbecn Imperial.

1466. Plans et Pieces de monnais de nickel, de cuivre et de
bronze fabriqués par M. M. Oescbger, Mesdach et c.a Rue St. Paul)
28 a. Paris. OM. Usines á Biache S1. Waast Dép. du Pas-de-Calais
France et à Ougree P. de Liége Belgique, desSÍné par L. Van
Péteghem

EXiJ. DI'. João A. A. ue CarYalho.,

1467. GOJ'Dez (Duarte)

Discursos sobre los comercios de las dos indias. (Madrid~,

1622,4°. •
Exp.: BibJioLbeca Nacional.

24

1468. RegiJ'Dento da Junta do Comtnercio geral do Estado
tlo Brazil.

Lisboa, Antonio Oraesbeech de Mello, 1673, foI.
EX(l.: BiblioLheca Nacionul.

Geogl'. physica.

•
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1469. Extractos do relatorio de João Albel't0 de Mil',\ucla
Ribeil'o dil'igido ao Conde de Resende em 17 de novembl'O de 1797.

Exp.: Brns,lio l\lnc.bndo.

1470. Relatorio sobl'e o melhorJ.mento do systenu de pesos
e medidas e monet:1rio, apresentaria ao miQi~tro da f,tze;)d.t pela com
missão para esse fim nemeada. Rio de Janeil'o, 1834, in-8.°

Exp.: Blbliothecn do. l\larinha.

1471. Sy",teD1a financial do Britzil. PaI' C. B. de Oliveira.

S. Petel'.bw'go, 1842, iu-8.o
E>:p.: Blbliothecn do. l\lnrinhn.

1472. Re.suluo analytico do, resultado,;; do commercio e nave
gação do Impel'io lo Bl'<tzil, no deCUl'30 do,;; seis ultim s anno" finan
ceiro,;; de 18H-1845 inclusivd, s,gunrlo os nuppas ol'ganis:1do,;; pel;),
commissio de e talistic.t, cl'eada no the30Lll'o publico nacion:11 pela
ordem de 26 de agosto ue 18t), p.u',t sJ.tisfa.zel' á l'equi"i<;ào da Gamara
dos Srs. deputados de 16 do mesm'J mez e anuI). Rio de J<lMiI'J, 1848,
in-4. o

Exp.: Bibliotbe~n da )fneinbn..

1473. COD1lUerCe de b cote occidentale de l'Amcrique Llu Sud.
Statistiql1e commerciale dl1 Chili, de ht Bati vie, du Peru, de l'l!: lU3.teUl',
de la Nouvelle Grenade, de I'Améri'll1e Ceutr,lle et du .\13x:i lU3, Im
portation:i et expol'tation3 par le~ LJJl't3 situá,;; UltU3 l'o~e3.l1 p.lC:tique 
Indu3trie agl'icole et miuiere du C iii, d b ~olivie ct du P03l'U p,u' M.
H.Bo,;;chSpencer. BruxeUe" Imp, e Lit. de D. RaeJ, 18iS, I VJI. in-.!.o

Exp.: Bibliotbeco. 11111' daI.

1474. Relatorio da commissã.o de inquerito nomead:t p:'lr
aviso do ministerio d:l. fazAl'la. de-lO de outubro de 1859.

8sta obt'a é dividida em duas p1.rtes, contendo a primcil'a os
que"itos e ordem em que fOr,lnl emittidas as re postas da COlll
missão j e a segunda, «observações sobre os quadros e tlucumen
to' apresentado, pela commissão e outras,» I vol. in-folio_

Ex!'.: Pl'aç" do Conlme,·cio.

1'175. Perreit'a 80:\,['e3 (S. S~b).stião). NoLts o"tatisticas sobre
a producção agricoLL e car"tia dos geI13rOS alimenticiJs IlO I3razil.
Rio ele Janeiro, J, Villeneuve &: Camp., 1860, in-8,o

Exp_ Bibliotheca 'acional,
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1476. Apreciação do medalheiro ela casa da moeda. apre
sentMo na ex posição de 1861, otl'erecida aos empregados, pl'aticantes
e operari03 \.1<\ me3111il. C.1S:\ pelo Dr. Caodido de Azeredo Coutinho,
commendadol' da imperial ordem da Rosa, etc., etc. Rio de Janeiro,
Typ. Nacional, 1862, in-4o 65 pp.

Exp.: DI'. João A. A. de Carvalho.

1477. Relatorio da co IT,l missão eocarl'egada pelo goveroo im
perial, por avisos de I de outubro e 28 de dezembro de 1864, de pro.
ceder a um inquerito sobl'e as causas principaes e ac~ideotaes d,\ crise do
mez de setembro de 1864. Rio de Janeiro, T!Jp. Nacional, 1865, in-folio.

Exp.: Praça do COUltUel·cio.

1478. Elem.entos de estatiilticn, comprebendendo a theoria
d,\ sciencia e a sua applicação á estatistica. commercial do Brazil. Por
Dr. S. F. Soares. Rio de Janeiro, 1865,2 tomos em 1 vaI. in-8.·

Exp.: Bibholheca da Marinha.

1479. R eflexões sobre as finanças do Bl'.lZil, operações de cre
dito do thesouro, e o emprestimo contl'nhido em Londl'e3 de cinco
milltões de libl'llS esterlinus no COl'rente anno, pelo Vii3conde de Jequi
tinbonha. Rio de Jalleiro, 1865, in-8.o

EX[l.: Dibliolheca da Marinha.

1480. Proposta do parleI' executivo sobre o meio circulante e
documentos reI; tivos, mandados publical' para serem presentJs áassem
bléa geral legislativa. Rio de Janeiro, 1866, in-8. o

Exp.: BiblioLheca da l\Ial'inha.

1481. Relatorio ela exposiç1ío provincial de Santa Catharina
eln 1866, seguido do catalogo dos objecto" expostos. Destel'ro, 1866,

in-12.
Ex! : Dibliolheca da Marinha.

l'j82. Orçl:l.ll1.ento da despeza e receittL do Imperio - Exerci
cios de 1832-33, 39-43, 53-56, 45-50,58-59,63-67. Rio ele Jalleil'o, 31
vais. in-4. o

Ex p.: Biblio lheca da l\Ial'inha.

1483. ApOl.'ltalDentos sobre o melboramento do porlo de
Pernambuco, pelo conselheiro Ga.lvão, e proposta para leval-o a eU'eito
pelo Barão de Maui\., conselheiro GaIvão e Dr. Muniz Barreto. Rio de

JCllleil'o, 1867, in-4. o

Exp.; flibliolheca ela. l\In.l'Ílllut.

•
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1484. Noticias sobre as moedas no Bl'azil e seu valor intrin
seco em diverso püzes estrangeiros pelo Dr. Candido de Azeredo Cou
tinho, provedor da casa da moecla do lmperio. Rio de Janeil'o, Typogra
phia Nacional, 1867, in-4° g'l'.

Exp.: Dr. João A. A.. de Carvalho.

1485. Les Etats amel'icains, 1eul's pl'oduits, leur commerce en
'Vue de l'Expositien Universelle de Pal'is par L. Teuré, consul de la Re
publiquedu Paraguay. Paris. Imp. Hem'i Plon, 1867,1 vai in-8. o

Exp.: Bibliolheea Imperial.

1486. Carta postal do Bl'azil ol'ga.nisada pelos engenheiros ci vis
C. K.rauss eH. L. dos Santos Werneck publicada por ordem ele S. Ex:.
o Sr. conselheiro Dr. Manoel Pinto de ouza Dantas, ministro e secretario
de estado dos negocias da agricultul'a, commercio e obras publicas, no
Imperial Instituto Artistico. Largo de S. Francisco de Paula 16, 1867,
4 folhas.

Exp.: lllslitulo PoJ)'~echnico.

1487. N eCE'ssidade de augmento de senhoric1gem na moeda
auxiliar de prata do Brazil. Rio de Janeiro Typ. Imp. e Consto de J.
Villeneuve ti': Comp. 1867, in-8° peq. 31 pags .

. Artigos assign:tdos e publicados p310 Dr. Candido de Azeredo
Coutinho.

Exp.: Dr. João A. A. de Carmlho.

1488. Orçamento da receita e despeza da Illustrissima Camara
Municipal da Côrte para os annos de 1864, 66 e 68. Rio de JamiTo,
3 vaIs., in-4. o

Exp.: BibJiothecn da ~Iarinha.

1489. Melhoramento do porto de Pernambuco - Pl'op03ta
dos 81's. Barão de Mauá, conselheil'o Manoel da Cunha Galvão e Dr. J.
F. A. B. Muniz Barreto. Rio de Janeiro, Typographia Pl'ogresso, 18G8,
55 pp.

Pequena brochura, na qual se encontra, não só o projecto au
torizando o governo a contractar o mell1ommento daquelle porto,
como diversos discur30s pronunciados no parlamento. Conclue
demon:,trando a exequibilidade do projecto Mauá, B,1rreto e Gai
vão e transcrevendo uma noticia sobre o porto de Pernambuco
extrallida do Bleu-Booh.

EY;p.: lllslílulo Polytechnico ..
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1490. Relatorio da 2" exposição nacional de 1866. Rio deJa
neiro, 1868,2 vols. in-8. 0

Ex p,: Biblio\hcca do. lI!lll·inhn.

1491. Actual moeda de prata ou a nova moeda auxiliar. Rio
de Jal1ei,'o. Typ. lmp. e Consto de J. Vi'lleneul)e c.V Comp., 1868, in-8°,
32 pags.

Artie-0s escriptos e publicados pelo Dr. Cilndido de Azeredo
CoutinHo.

Exp.: Pr. Jo['(o A. A. d Cnn'nlho.

1492. Nova moeda subsidiaria, e causas que teem retardado sua
e mis ão. Rio elo Janeiro, Typ. Nacional, 1868.

10-40 gr.
Exp.: DI'. JoiXo A. A. do Cnl'vnlho,

1493, 8ynopses da receita e despeza do Imperio. Exercicios
de 1850-53, 55-69.

Rio de Janeiro, 28 vais. ill-4,o
Exp.: Bibliotheco. da. Ma.rinha.

1494. Navegação interior do Brazil. oticia dos projectos
apl'esentauos para a juncção de diversas bacias bydrographicas do
Brazil, ou rn,pido esboço da futura rêde geral de suas vias navegaveis,
por Eduardo José de Moraes, baoharel em mathematicas e sciencias
pl1ysicas e engenheiro geographo pela Escola Central do Imperio, lo
tenente do corpo de engenheiros, sacio correspundente do Atheneu
Central. Rio de Jal1ei1·0. Typ. Uni'l)ersal do Laemme"t, 1 69.

10-40 gl'.

E' este um dos melhores trabalhos que conhecemos sobre
hydrographia interior do Brazil. Larga e proficientemente des
envolvido o a sllmpto que )he serve de base, neste livro encon
tramos, enfeixadas em quatro partes, que tantas são as que o
con tituem, grande e variada somma de informações sobre o
systema hydrogl'aphico bmzileiro, e os me:os de ligar entre si
as grande~ bacias.

Depois de referir-se aos systemas bydrographicos do Brazil,
geralmente adoptados, e que se reduzem Íls seguintes quatro
secções:

ln A bac'a do Amazonas, ao norte;
2" A do Prata ao sul ;
3n A de ,Francisco, no centl'o.
4" As barias menos importantes dos rios principaes.
Depois disto, dizemos, divide o sy tema. bydrographico do

Brazil em tres grandes classes, em bacias de primeira, segunda
e terceira. ordem. .

•
•
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Como bacias de la Mdem, apras:1l11a -tt'es :
l. a O Amazonas, ao norte, verdadeiro mal' lll13diterraneo ;
2. a O Atlantico, a leste ou o pl'im }iro l'.lmo da b:lcia occidenta1

dos geogl'aphos ;
3." O Pr,l.ta, ao sul, ou, nDis propriamente o golpho do

Prata.
Como bacias de 2" ordem, que tambem cha,mam, dividindo-:ls

em tre secções: - bacia. do Cen!l''J, de leste e de oeste, apresenta
(centro) as que se acham collocadas sob o mel'icliano que
passa pelo centro do Erazil, á cidaLle de Goyaz, a Ggl'ào:; a oeste
da do Rio de Janeiro; como fOl'manclo as b:lcias de leste, da-nos
as que se acham c 1I0cadas sob o meridiano que pas:;n, pelo obser
vatorio do Rio de J.Lneiro; e como formando as ba.:ia- tle oeste,
as que se acham colloc Idas sob o meridiano qUd passa pela
cidade de Obid03, no Amazonas, a 13 gritos a oé3te do Rio de
Janeiro.

Referindo-se depois as bacias de 3" ordem, que divitle em tres
&,rupos, - vacias centraes, vacias orientaes e bacias occidentaes,
ná como constituindo as primeiras todas as que se acuam con
tidas na zona comprehelltlitl;1 pelos meridianos extremos das
bacias ele leste e oeste, isto e, desde o meridiano elo Rio de
Janeiro, ate o que passa POl' Obidos, a 13 gritos a oe"te; como
cOn3tituindo as segundas tojo. aqueIlas {Jue se acham situadas
a leste tio meridiano cio l~io de Janeil'o; como constituindo as
terceÍl'<ls lodi\s as que se acham ao occidente do meridiano que
passa pela villa de Obidos. .

Delio}aclos assi'n os traços gerae em que ass3nta o autor o
seu tl'abllho, estuda elle com pl'oficiencia o modo de ligação
interior de toda:; estas bacias, concluin.lo pela apresentação de
um projecto para a ligação do Ami1zonas ao Prata.

E', pois, e"ta obra digna de estuclo e consulta.
Exp.: Blbliotheea de '. A. R. o Sr. Coudo d·Eu.

r

1495. Estudo sobre a moeda. de cobre e i1 subsidiaria do Bmzi l
Artigos publici1'los no J01'nat do Commel"cio pelo Dr. Cundido de Aze
redo Coutinho. Rio de Janeiro. T!Jp. lmp. e Const. de J. Viltenetlve &

O., 1869, iu-8°-81 pp.
Exp.: Dt·. João A. A. de Carvalho.

1496. Resencea:rn.ento da população do Imperio do Era.
zil, a que se procedeu 00 dia 1 de agosto de 1872. -Quatlros Geraes.

S. L nem Offi1. nem dala, ill-fol. 0010110'0.
A BibliotheM Nacional pos"ue todos os vai umes da eslati6tioa

de c.."da urna das provincias do Imperio.
Exp.: Bibliotheco. Nacional.

1497. I:rn.perio do Erazil, linhas te1eg-raphicas concluidas e em
construcção em l872. Lith. do Impel'ial Instituto Artístico, Rua lo de
:Março o. 21.

Exp.: Bibliotheoo. Imperial.
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1498. Idea genera.l dei Brazil, sus condiciones economico-agl'i
colas y con veniencia que of~rece 0.1 emigrante. Por D. Guilherme de
CastL'o. Santa Cruz de TeneriCe. 1873

Exp.: eClletraín dos Es~rnngeiros.

1499. O ID1perio do Brazil na expo içãouuiversalde 1873 em
VienDa d'Au tria. Rio de Janeiro Typ. N'ac., 1873, 1 vol. in-4. 0

Exp.: Bibliotheca Imperial.

1500. Es' atistica do commercio marítimo do Brazil. Exer
cios de 1869-1880 vols. in-4° Rio de Janeiro. Typ. N'ac.1874-81.

J..:xp.: Praça UO COUllUel'cio.

1501. Estatistica do commercio marítimo do Br'azil, do exer
cicio de 1869-1870. la parte Commercio inter-proviocial de cabotagem.
Por D. S. F. Soares.

Rio de Janeiro, 1874, 3 vols. in-8.o
Exp.: Blbliothecl1. da ~Iarinhn.

1502. Daúos estatisticos e esclarecimentos para os emigrantes.
Pl'ovincia do Paraná, 1875, I vol., 141 pp.

Contém gl'ande somma de informaçõe sobre a província do
Paranà, sua situação e limites; rios, montanha, clima, tem
pera lura, salubrid"de ; estudos sobl'e os reinos mineral, v .getal,
capacidade da mesma província para a emigr:1ção etc., etc.

A e ta obra acompanha um mappa geral da provincia, com
os caminhos de ferro estudados e projectados, etc., até a data de
sua publicação.

Exp.: Instituto Polytechnico.

1503. A província de S. Paulo. Trabalho estatistico, his
tol'ico e Doticioso, destinado a exposição de Philadelphia, pelo enador
Dr. Joaquim Floriano de Godoy, 1875, 1 vaI. de 147 pp.

Depoi de um golpe de vista geral sobre o geograpbia da
provincin, occupa-se dns producções nntur,les, reino animal,
vegetal, mineral. Trat:, rapidamente da historia da provincia,
~epois, . da sua navegação fluvial, .estradas de ferro, finançns,
lDdustrllt, etr..

Ao trabalho acompanham alguns quadros e tatisticos e um
mappa topographico da provincia de S. Paulo, contendo o tra
çaeTo dos caminhos de ferro em trafego, em constrllcção, em
estudos.

Exp.: Instituto Pol)·technico.

1504. Ferreira Soares (Sebastião). Estatistica do commercio
maritimo do Brazil. Rio de Jal1ei?'o, Typ. Nac. 1876. •

A Bibliotht3ca pos ue os volumes anteriores.
Ex p. : Biblio thecn •ncionnl,
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1505. Apreciação dos juizos emittidos sobre a moeda do
Brazil, e bem assim sobre sua casa de moeda. Rio de Jl.lnei?·o, Typ.
Imp. e Const. de J. Vilteneuve. & Comp., 1876.

Artigos publicados na imprensa diaria p910 Dr. CE\.ndido de
Azerado Coutinho.

Exp.; 1)1'. Joito A. A. do Oarvalho.

1506. Notioia sobre a provincia do Paraná. Rio de Janeiro,
imp?'imerie Imperiale de S. A. Sisson, 1877.

Ofrerece uma larga somma de informações sobre a provincia.
do Paraná, a obra de qu~ ora nos occupamos. Estas
diversas informaçõvs, formando um todo completo, estão
escriptas em tres linguas: portugueza, italiana e allemã.

f, Acompanham a obra, além de um mappa estatístico da popu
lação, industria e clima por freguezias e municípios da província
do Paraná, e de um outro do Systema da viação actual (1877) da
mesma provincia, um mappa topographico da provinch\ do Pa
raná, organisado na inspectoria geral das terras e colonisação
sendo inspector geral o Exm. Sr. conselheiro Bernardo Augusto
Nascentes Azambuja, pelo engenheiro Carlos Riviere, segundo
os trabalhos dos engenheiros José Franci 'co Keller, Mouchez,
Raymundo de Penna Fortes, A. S. Black, Theodoro Ochs,
Antonio e André Rebouças, F. A. Martins Tourinho, Henrique
Riviere, L. A. de Azambuja Parigot e M. Aché.

Começado no mini teria do Exm. Sr. conselheiro José Fer
nandes da Costa Pereira e terminado sendo o Exm. Sr. con
selheiro Thomaz José Coelho de Almeida, ministro e secretario
de estado dos negocias da agricultura, commercio e obras
publicas, 1876. Lithographia imperial S. A. Sisson, Rio de
Jal~eiro.

i
Escala 600.000

Gravado por C. Held.
Exp.: 'BiblioLhec" de Sua AILeza Real o St·. Conde d·Eu.

1507. Mappa da capital da provincia do S. Paulo, seus edificios
publicas, hoteis, linhas ferreas, igrejas, bonds, passeios, etc., publicado
por Fernando de Albuquerque e Jules Martin, em Julho de 1877.
Redigido pelo engenheiro F. ele Albuquerque. Desenhado e lithogra
phaelo por Julos Martin ..

i
Escala top . .cOÕÕ.
Colorido.

Exp.: BiblioLheca do Sua Alteza Re:ll o Sr. Oondo d·Eu.

1508. Mappa do Imperio do Brazil augmentado de dados esta
tísticos e outras correcções resultantes ele estudos e melhoramentos 1'0-
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centes por C. Brockes e 13. Held com a coadjuvação de A. Zittow
agrimensor 1878. Escala de 1:7.420.440. Lilh. a vapor Angelo &: Ro
bin. Coiln, Held gravador. Com a assignatura autographa .dos autores.

E:,\p. : BilJllothooa do S. A. R. o Sr. Conde d'Eu.

1509. NOD1enclatura corographica do Imperlo do Brazil.
Annexo A Guia Postal. Rio de Jalleiro. Typ. Nac., 1878, in-4° de 161 PP.

Exp. : Praça. do Commercio.

1510. Dem.onstração da superiol'idade do oaminho de
ferro de Antonina a Curityba perallte o Instituto Polytechllico Brazi
1eiro pelos sacias eÍrectivos Bê1rão de Tetra, e Engenheiros H. E. Har
greave I e André Rebouças. (Provincia do Parana), 1879.

Além lia discursos pronunciados perante o ln tituto pelos tres
sacias referidos, contém o folheto um extracto do relataria do
engenheiro William Lloyd sohre a, questão dos portos de Anto
nina e de Paranaguá ; uma serie de seis artigos publicados no
Jornal do Commercio pelo engenheiro R.ebouças, um e tudo sobre
o movimento commeecial maritimo realizado pelo porto de
Autonina no exercicio de 18i7-1878, e a desceipção do referido
porto de Antonina. Acompanha o folheto uma planta bydrogra
Vhica deste porto, levantada pelo capitão de fragata Barão de
TeJIé-1877.

JJ;xp.; Iustiluto PoJ)'toounico.

1511. Planta geral da Estrada de Ferro D. Pedro II e das ou
tras estradas de Ferro das I roviucülS do Rio de Janeiro, S. Paulo e
Minas Gemes do Imperio do Brazil Organisado pela administração da
mesma estrada de ferro D. Pedro II. Escala de 1:1.000.000. 1879. O
enO'enheiro James W. Wills fecit. Lith. a vapor de Al1gelo Robin.

EXp. : Bibliothecn. de S. A. R. o Sr. Conde d'Eu.

1512. Breve nolicLl, sobre a Provincia das Alagoas e. memoria
jmtificativa dos planos organisado" pelo eng'enbeieo Hermillo Alves para
a construcção da esteat1a de ferro central da mesma provincia, pelos em
prezarias Manoe1 Joaquim da Si! va Leão e Domingos Moitinho - 1880.

-Além do esboço geograpllico da zonaaque intere'sa a estrada,
e de ligeiros apontamentos sobre o seu clima, salubridade, popu
lação, riquezas natul'aes, agricultuea, commercio e industeias,
traz a descripção e justificação do traçado preferiLlo-clo qual apre·
senta tambem uma planta.

Exp. : Instituto PoJytechnico.

1513. Guia postal do IOlperio do Brazil, Publicação omciaI. Rio
de Janeú·o. Typ. Nac. 1880 4.°

Exp.; Pl'ac:a. do Commel'cio.
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1514.' Memoria justitlcativa e ol'çarnento de uma estrada
de ferro no valle do Rio Sa pucahy paI' Francisco Eugenio d' Azevedo
e João Henrique Costard (eng'enheiro ci,il) Rio de Janeü'o, Typo
graphia Imperial e Constitucional de J. Villenetwe & C. 1883.

Exp. : Bibliotheca de S. A. I . o S,'. Conde d'Eu.

1515. Pre:t"erencia do porto da Laguna sobre a en eada.
de Imbiluba. - Colleeção de artigos publieaJos pelo capitão-tenente
Francisco Calheiros da Graça, 1883.

- O restabelecimento da verdade em relação aos Estudos
sobt'e a barrn da Laguna, feitos e publicados pr-Io mesmo Cc'\.pitão
tenente Calheiros da Graça e adulterados por escI'iptores
anonymos na imprensa diaria da côrte, é objecto exclusivo
do pre~ente folheto. O seu autor discutindo com extrema
clareza e, ao que demonstr:1, perfeito e completo conhecimento
do assumpto, termina ac"entuando definitivamente a sua pre
ferencia pelo porto da La.guna preferencia que ju tifica em
oito conclusões; e rejeitando, baseado principalmente em 3
conclusões, a, enseada da. I mbituba.

Exp. : Instituto Polylechn·c?

151B. InforD1ações apresentadas pela. CO'l1lntSSao pll'la
mental' de influerito ao corpo legislativo na 3a sessão da 18a

legislatura.
Rio de Janeiro Typ. Nacional, 1883, in 4.° gr.

Trata das condiçõe do nosso commercio, da nossa industria
fabril e do sel'viço das nossas alfandega.

Exp. : Bibliotheca Nacional.

1517. Carta do Imperio do Bnzil com de ignação das ferro
vias, colonias, engenhos centenes, linhas telegraphicns e de nave
gação a vapOI'. Mandada organisar por arrIem do ministerio da
ngricuILura. DUI'ante a administração elo E~m. Sr. conselheiro P. L.
Pereira do Souza it do E~ll1. Sr. conselheiro A. A. rOI'eir<"t Penna
na commis,ão da carta-archivo sob a presidencia do tenente-gen .ral
H. de Beaurepaire Rohan, pelo peores'or L. J. 1. Pdllha, tendo
por auxiliares o adjunto J. C. do Amaral o o desenlHlclor J. R.
F. Silvare, 18R3. Escala 1.5:000.0 O.

Lith. Paulo Uobin eX C. Rio de Janeiro.
Exp. : Bal'ào I'lomem do MeU).

1518. O D1elhor porto ao sul do Brazil, por João Justino
de Proença, capitão-tenente. - Typ. Lçmoam'/s & C., 1884,
I, v. 82 pp.
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Neste tl'abalho, escripto com clareza e melhodo, procura o
seu aulor demonslrM que o por1':> uo D~sterro não o é só
da ii hn" é da ii lll\ e do coo linen te. Com alguns melhora
mentos, que indica, entende o autor que o porto do Desterro
seria sem duvida um dos melhores da America peliL sua feliz
po ição geographica, pela facilidade que pl'ovém das duas
barras, pela fl'anllueza da entrada para o ancoradonro da
espera, obretudo peli\ vasLi lãb da B:.llia. Traz em <1nnexos
trabalho ele observaçõe termometricas feitas em Santa Cathn,rina
e durant o anno de 1882.

Exp. : Instituto Polytcchnico.

1519. Rendas da alfandegas elo Imperio, de 1808 a 1883.
Rio, Typ. da Alfandega, 1884, in 4. 0

Publicado no «Boletim ela Alfl\ndega do Rio de Janeiro» de
9 ele Agosto ele 1884.

Exp. : Bibliolhecn Nncionnl.

1520. Planta. Geral da Via Fel'rea circulai' da Sallia. Privile
giaull pela loi n. ~406 de 20 de julho ele 1883. Engenheil'o Jo<1o Ramos
de Queiroz, concessionaria. Bahia 1884-1885.

Exp. : .Joã) Ramos de Queiroz.

1521. y.....e Bl'ésil at Java. Rapport Lll' la culture du café eu
Amérique, Asieet Afl'ique, prc3enté a S.Ex.le ministre de calonies, par
C. F. Van Delden Laerne, Ri féreudai re au Départemen t de 1'1n terieur à
Bata~in. (Javn,), chargé par le governement de Pays··Bas d'une mission
spé iale au Bré,il, por rapport à la culture et au commerce du café
daus les Iudes Nêerlundaise . A vec cn,rtes, Planches et OiaO'rammes. La
Haye, Martinus Nijhofr. 1885, in-8° gr. Typ. ele H. L. mits. à
la Haye.

A e-te import'lnt3 trabalho acompanham os seguinte :
1 - arte géologique de l'aipe à café du Brésil central,

d'apl'es Pl'of. Ol'ville A. Derby t. Rio ele Janeiro, 1884, Echelle
1:1.000.000.

II - "arLe de I'ail'e 11 café du Bl'é'il central, d'apres C. T. Van
Delden-Lnel'ne, 1884, Echelle 1:1.000.000. Com um perfil
longitudioal da linha ferrea de Santos a S. P,lulo e Jundiahy.

Exp. : DI', Joiio A. A de Cn1'\'alho.

152:'. OurelU (Barão de) - Quel'lne3 notes SUl' los bureaux
ele statislique au 8résil ....

Pau, lmprimel"ie Al·êas. 1885, ill-So, &,1'.
Exp. : BibUotheca Nncional.

•
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1523. Canal de navegação e irrigação derivado do Rio S. Fran·
cisco ao Oceano pelo valte do Jaguaribe, na Provincia da Ceará, e pelos
valles dos rios Piranha o Assii, na Parahyba e Rio Grande do Norte
com 4554 kilom. de navegação - Pelo engenheiro Tristão Franklin 
1886,

O autor declara. que este trabalho é apenas llma synthe-e dos
estudos que executara. Não comprehende 1l. expo iç,,'io detalhada
dos problemas que se ligam á empreza que projecta. O fim
unico é demonstrar a exequibilidade do mesmo projecto. A expo
siçc70 acompanll::t um mappa h'IJclro[Jra:phicQ çom o traÇ&do do
ramal projectado. '

Exp. : Instituto Polyteobni~o.

1524. l\.Ielhoralllento do porto do Paranaguá, Provincia do
Parana. Relataria apresentado pelo l° tenente da armada Arthur
Indio do Brazil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional 1887. 1 vaI. iu
fol. ele·14 pp. com a planta byelrographica do perto de Paranaguá.

Constfl. dos estudos feitos pelo autor sobre o primitivo porto
de Pnranaguú. e projecto p1ra o seu melhoramento, com uma
excel1ente planta hydrographica do dito porto comprehendendo
o a ncorndou~'o ela i lha da Cotinga e canal. do Furado, na escala
dt:l 1.10.000 metros.

Exp. : Repartição hydrograpbioa.

1525. Proj ecto dei Ferro-Carrril Internacional Americano y
L!1 Naturaleza Geológica de la America dei Suo.: Vida y costunbres
humanos.

The Proposeel route for the American Internatíoual Rall Raad.
The Geological Nature of South America anel the life anel customs
ofthe people. Montevidéo 1887, I vaI. in foI. peq. de 65 pp.

E' cópia manu~cripta de importante trabalho inédito do
illustrado géolog'o oriental, Sr. Clemente Banial Po nda, lente
catheclrl1tico de g-eologil1, paleontoJog'ia e mineralogia da Uni
yeJ'sidade Livre de l\1ontevidéo, autor de varias tra~alhos sobre
scicncias naturaes, inéditos alguns, publicados outros, versando
todos sobre a de cripção das investigações geológicas pOl' elle
eJIectuada; membro do muitas associações scientificas ela
America e Europa.

A obra é escripta em duas línguas, hespanhola e ingleza,
co mo pelo titulo se vê, dedica ela ii. commissão diplomatica norte
americana, enviada a Repuhlica do rug'uay pelo governo de
"'asbington, em missão commercial, no anl1n de 1884, e dirigiela
em carta, em fórma de memorandum diplolllalico, ao Sr. John
Bacon, mini tI'O re idente dos Estado;;-Unidos ela America do
Norte em Montevidéo.
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A a'signatul'a do pequeno prologo, que o autor f,lZ preceder
ao de envolvimento do texto, é de 15 de juuho de 1837,

O pre:;ente trlbllllo CO.l ta de ellH\ pwt:; distin ta,: 1:>., o
caminho de fel'l'o internacional, project Ldo pelo autor; 2:>., ge •
l1ydl'ographia (sic), e llatUl'eZa geologica <l \ Am3l'icJ. do Sul
relaciouailos com o pl'ojecto do citado caminho de f I'ro ..

N<1 peimeir'a parte, levada a etreito em 188-, estuu.'1. o SI'. Po
sadl1 o traça o d Lvillrferl'ea internacional americana, que par
tiu o de auta Fé de Bogotá (Republici1 ue Nova-Granada) pelos
4° lat. N. vai at) á c<1pita.l da Republica Argentina, 0.03 3,10
40' lat. S" projectancfo-se a E. da cor lilheir,\ d)S Andes,
na dil'ecçã1 média de 5° NO, e extensão de 5.000 kilometros
proximameu te.

A via-fel'rea atravessal':t ° tel'l'itorio da Republicn. do
Equadol' pelo lado de E, até ao pal'allelo de 5°, S" o tert'i torio
bl'azileil'o, pOI' O., seguindo em linh:l. curva até as par,dlelas
16°, provincia de Chiquit03 (Bolivia) ; cruzarú, o territorio dessa
repuLJliC<t por E. e d pois, em liuln recta, se dirigil'á por entre
os mel'idiauo 4io e 43°, P,Il':'\' a pal'te O. do territol'io ela Repu
publica do Pl1raguay, c ntinun,ndo eguidamente pelo centl'O
quasi da Republica Al'gentina, até chegar a villa de S. Nicolio,
aos 33° e 20' 11t. S., d'onde, descrevendo um.\, cUI'va, iI'á até a
cidade de Buenos- yre" , O autoI' mostra ser esse, no seu
juizo, o melhoI' e mais vantajoso traçtd para a referida e trada
de ferro; e as ignala os illconvenielltes que a natureza offerece
ao percUl'so da me m', ao longo da co ta do P<\Cifico, ou a O. da
COI'dilheira tIos Ande3, o qual, toeI' via, reputa po"sivel, tendo,
porém, a exteu ão 6.270 kil, proximamente, ou seja mais 12iO
kil. que o anterior, pelo lado de E.

Os accidente orographicos de sa zona, assaz pronunciados,
conCOI'rem para essa~ difficu Idades, pois os ramaes directos da
Cordilheil'l1. baixam ou e tendem- e até ao Oceano, e nada menos
de 98 rios ca udalosos, a partir do paraIlelo de 33° S. até chegar
aos 4° N. reclamam pont.:ls de respeitavel elevação e exten 5.0,
vi to qu nus cheias expu.nrlem-se as aguas de algun , notavel
mente, não ob tante serem fundos os alvéo~.l\Io traem seguida que
a natuI'eza geologica do terreno a trab'llhar, as n~,e p l'J~etuas

dos Ande', o clima e o perigos dos volcães que ne- a Cordllbeira
se encontra, fazem esse trajecto mais dO~1 endio o e tornam-D o
de mais difficil realisação. Além disso, o littoral mais povoado
como é, tem linbas de vapol'es que communicam·n'o com o proprio
continente e Europa, effectuam todo o 'erviço cOlTImercial e de
transito de passageiros. Para tl'açar o ferro-carril pela co ta
do Pacifi o, diz o autor, é indispenswel atravessar a Cordilheira.
dos Aneles duas vezes (no ca o de pretender-se communicar a
Colombia com Buenos-Ayre-): uma vez no parallelo de Santa
Fé de Bogot:i. aos 4° de lato N" ou lra aos 33° de bt. . no pa
ra llelo Quillota (Chile).

O trajecto da via·fel'rea it E. dos Andes, cujo custo por kil.
posto ao serviço publico, calcula o autor em 25.000 dollllrs, ou
seja 50:000 000, moeda brazileiro, em relação aos rios que teem
de atravessar, é o seguillte :

Em ova Granada, o Meta, affiuente do Oreuóco ; quatro pé
quenos rios ailiuentes do Guaviaré; o rio Ucayari, ailluente

•
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do rio Negro. No Equador e antes, o rio Japurá, aftluenle do
Negro; o Putumayo, affiucnte do Mal'l1ll0n (rio Solimões), se
guindo depois pela margem elil'eita elo rio Casiguim. No Br'L7,i] , os
rios Jutby, afilueute do Marafion, tendo depois que atravessar
pelas nascentes, pari:\, SJlvar de grandes muitas 0.3 rio panta~

no o , Juta.hy, Juruá, Teifé e PUf'Ú , alIluentes todos do Marailon,
e 'deixando a cidade de Lima (Perú) a 170 milhas á O. Na
Bolivia, os rios S. Francisco e Beni ; o Madeira, pel'L altura das
nascentes do Mamoré, a E. do lago de Tetica.ca, passando pelo
povoaelo S. Xavier e cruzando a pl'ovincia de Chi quito , pela
margem direita do rio Sara ou rio Grande (principal vertente do
Madeira), devendo dep(,is cruzar pelo povoCldo Ahapó, em se
guida pelo Saypurú, deixando a cidade de Chuquisaca por 52
milhas a O. A via-fel'rea atmvessarit no mesmo tempo o granele
ramal que avança da Cordilheira dos Andes, em Caraguará,
passa por Ohuquis~ca, fórma "s alturas de Malto-Grosso, e,
cruzando o Brazil de NE, a SG divide o systema bydrographico ao
N. e S., indo concluir na latitude de 30 N. em Pal'nahyba; o rio
Pilcomayo, na altura de Pueblo Pilaya á 11m de evitaI as maltas
a \!;. ; deixará a O. a povoação boliviana de Tarija, continuará
])elas planicies de Manso a O. do povoado de Omn (provincia de
Salta, Republica Arg-entina), até ao parailelo de 24 onde atra
vessara e rio BermeJo, no territorio dessa provincia deixando a
44 milhas à E. a cidude de Assl1mpção. Seguirá ainda a estrada
o rumo de S. a.travessará a provincia de TUCllman e o rio
Salado; na altura dos povoados L'J. Reina S. Xaviel', o rio Dulce;
depois na provinch de anta-b'é, o rio Tercero,deixando a cidade
de Vai paraiso, a 125 milhas à O., e, finalmente, cheg<trá a
Buenos-Ayres.

Oautor faz acom pa]) Ilar f\ descripcão do traçadO desta. via~ferrea
de apontamentos sobl'e a flora geogeaphich, a geolog'ia os mine
raes e a agricultueil dessas zonas percol'rirtas pela. dita estrada.

Na 2'" parte de sua obra inédita alwesenta-nos o [tulor estudos
intere santes sobre a g-eographia p]Jysica da Republica. Arg-en
tina, doBeazil e da Repnblica do UI'uguay, por cujo tel'l'itol'jos faz
passar, ou ant s continuar, de Buenos-Ayres a estrada ele ferro
projectada até a cidade do Recifo, ncompanIl"ndo esses e:5tudos o
planó cofllpleto de seu traçil.do, de Santa Fé ele Bogola ao Re
cife, na exten:ão ele 8 888 kils. com a. ele ·ignaçii.o, no dito plano,
de 17 regiões auriferas e auro-diamantiferas existentes entre as
duas cidades de Buenos-AYl'es e Recife entre as quacs medeia a
distancia de 3.888 kils.

A via.fel'ren, diz o autor, continual':1 de Bnenos-Ayres ao rnll10
350 NE, até a Republica do Lrugnay, para o que, pOl' meio de
nm viaducto de 53 kils. de comprimento, atravessar'à o
estuario do Prata, e chegara a confluencia elo arroyo Migllelete
a 4 kil. ao NO, na Republica do Uruguay. Nesse territorio
segue ella pela margem direita do dito arroyo Miguelete (t]epat't.
de eolonia), cruzara o ramal Santo Domingo de Loriano; flS nas
cente:; dos anoyos S. Salvador e PenUdo; o ramal de Biscocho,
e nascentes do arroyo Gratlrle (depart. de M rcedes); os arroyos
l\farrinclIo e Tala (depart. San José); o rio li, no ponto de con
fluenf'Ía com o arroyo Los Ta pes (depart. de Durazno); o ramal
de Malbajar e o rio Negro pelo passo dos TOI'OS, ao qnal vem ter
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a E~ll'ada de Fel'I'o Central do Uruguay, d,mle a cidade de Monte
villéo, si tU'ldi1 ao S o . E o, n;1 di téLO iil de 279 ki 1-.

eguirà por es e territorio, cruli,odo o ramal de S~1,bipuede ,
o ano)'o lI1alll, o ral1111 do Arbolito peli1, dirdta. da mootaol1a
do Vichadero; os areo)'03 Batovi e TI'e::> Cru~es; o ramal das
Tre" Clouces; o rio Tacua.rembó pelo lado de la. Laguna;
seguirá moüs por obre o eam",l dos Curl'ale" at'} à cordill1eira
Sanf \nna (depart. de Tacual'JlI1bó e Rivera}: ateaves ará ainda
a referida via fenea a coedilh il'a Saut' Anoa, pela qual eutraeá.
no terl'itorio do lmpel'io do Brazil, pela pl'ovincia do Rio Grande
do ui; seguü'á lJeh margem esqueeda do al'royo lbicuhy
Mieim, ao qual Cl'IlZcUÚ" bem como uma matti1, de !O kils.
de Ifll'go, passando lo~'o a ateal'es ar o rio SanÍi1, l\laria, na
n.ltura de Uil confluencia com o areoyo B-üol'i; cm seguida o
ramal de Batovi, o aeeo)"o Nathay e um l'amal da cordilheira
Grande; o rio lbicuy-Mirim, contiouando pela esqueeda da cordi
Iheir.1, ~. ~Ial'tin e margem esquel'da do rio GWlycuyupli, Per
corr I'à, cruzand , a 'erea . Martin, na lal. de 2\)0 pela margem
dil'eita do rio 'anto-Antoni',; as nascentes do rio Uruguay, pelo
lado do N, (Iimit s com a I rOl'incia de'anta-Cathaeina)' o rio
A1rel'es, por onde l~ntl'ae na pl'ovincia do Paraná, na qU'll utili-
sará. o rios Canoinhas e de Bulia. '

Entrará. .la proviuclil de S. Pelulo, e em dÜ'ecção a. povoação
de Col'itiba, pass leil. peli1 fmlda eSf]uerda da S8l'I';1 de Coritiba e,
cruzando as nascentes do rio rglll' li, chegara il. dita povoação..
De t<1 vai á do Ipiranga, lieixullúo a bal1ia de Pal'anaguil. ao So,
a 14 kil. d di t, ncia, apl'oximildamenteo Antei de chegar a
e3S~1, ultimn. povoação, a via-ferreil ateave s,trá os rios 19uapé,
ltapyunga e o Tiete, contil]uanuo pela peovinciel de So Piwlo em
cnjo tcrritOl'io percol'rel'á, val'io povoados e villas até à capital
des-a. provincÍ<l j pas::>i11'il. pela I'ílla de Baependy, deixando a ci
dade do Rio lie J meiro, capital do Impel'io ao E. s, E. na dis
tancia de 80 kil. proximamente; cortilrà mais as na ceutes llo rio
Geande, entl'<Ll1Lto na provincia de Minas-Gel'ae', n 1 qn:l!, depois
de to aI' em vl1L'ios povo ,tios menoees, seguira em tlil'ecção à villa
de S, Joito; a Serri1 do Mar, ou cordi 111eieil. ela C:.l '1[t na altura
da villa S lntJ. l3aeb::m1 e, llessa dil'e ção, varias pOYOJ,ÇÕ3 , entre
as quites i1, cidade de Ouro Peeto, c;1,pital da pl'ovinci;1; a nas
centes cio rio S. Fl'ancisco (1lepois da c l'dillleir'a); a povoação de
Aseé, (~) e ne-sa dieecção rio Doca na. altul'<l de Peunha, (?) e,
eO'uindo p'll'a a povoação de . ~liguel, o rio Je'luitinhonh,; a

serra Caldeiras, e logo, em seguida, o rio Pardo, entranuo na
peoviucÍ<l da Bahia.

Coutinliarã ° p:3rcurso uocaminilo le ferro pass.1L1do pela serra
CommantlMu I'a pelo rio Una, e, depois, cl'Uzan lo pelas Salina,
a p'JVoação Preguiça; ieá. ao rio rle Contas em dit'ecÇ<"lo ao povoa
do Sn.n ta Ceuz, il. cidade de Cachoeiea e ao rio Par<1guas-li; dei
xando o pnn lo dil Ba hii1, ao , o S. ~" na distancÍ<l de 20 kil' o pro o
ximamente dirigir-se-à, e m seguldil, ã sel'ra de ltapol'oca, e mais
adeante em dil'ecção ti P0l'O:lÇ',<\o de Pom bal, ao Pio lt;,picurli,
o qual ceuzaril., as ill1 como ao rio leal; á villt LaO'urto; ao rio •
Sero'ipe j 6. villa de Laran:;eil'tl ; as ciuade' d~ Villanova e
Penedn (peovincia das Ala ,óas); ao grnucle rio S o FI'ancisco
cachoeira do Paulo Alronso o

•
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Desse ponto dü'igir..se-á a ferro-via ao rio S. Miguel (rio pe
queno); em seguida, pellls cidades rle Anadia e Atalaia, ao rio
Una, em direcção a cidade rio Formoso, entrando na província
de Pernambuco. Nesta cruzara a estrada a cidade do Cabo (feita
jã a pass3gem do rio Maracabipe que se acha entle e ta ultima
cidade e a de Formoso) e dahi, passando pelo po.-oado Muribeca
e depois pelo rio Maracabipe, chegara a cidade do Recife,
na latitude 8° 20, sul.

-Segue-se a esta parte a geohydrographia, como chama o
autor, ou a descripção da topograpbia, orographia, bydrogra
phia e natureza geoJogica, principalmente, da zona dos tenHorios
uruguayo e brazileiro percorridos pela estrada de que trata o
colos aI projecto do Sr. Posada.

Termina o manuscripto com um capitulo no qual expõe
o autor as vantagens e beneficias que advirão ao com
mercio, industria, á sciencia e á sociedade sul-americana do pro
longamento de Buenos-Ayres ao Recife, dessa via ferrell, cujo
custo por kilometro de traçado não ditrere do calculo feito para
o ramo principal de Santa Fé de Bogotá a Buenos-Ayres, isto
é, 25.000 dollars; não comprebeDllendo o autor neste orçamento
o custo das pontes.

Exp.: Governo Uruguayo.

1526 Mappas estatisticos do commerci·o e navegação do porto
do Rio de Janeiro, 1878-1879. Rio de Janeiro, Typ. Nacional e alfan
dega,' 1882 ":1888, 9 vaIs. in 4° gr.

Organisados e publicados pela alfandega do Rio de Janeiro,
com autorisação do ministro da fazenda.

Exp.: Praça do Commercio.

AMAZONAS

1527. Colonizacion y navegacion deI Amazonas. Lima 1853,

Sem autor declarado.,
Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

PARÁ

1528. Quadro demonstrativo das linhas de vapores estabele
cidas na capital do Para e qu~ fazem o transporte das malas do correio.

Pará, 1 de setembro de 1882. Belmiro Paes de Azevedo.
Exp.: Barão Homem de MeUo.
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CEARÁ

385

1529. MeID.oria economica sobre a raça do gado lanigero da
capitania do Ceará com os meios de organisar os seus rebanhos por prin
cipias ruraes, aperfeiçoar a especie actual da,s suas ovelhas, e condu
zir-se no tratamento delias, e da! suas lãs, em utilidade geral do com
mercio do Brazil, e prosperidade da mesma p.apitania, escripta e oft'e
recida ao Principe Regente no so senhor, pelo tenente-coronel João da
Silva Feijó naturalista da mesma capitania, e ocio correspondente da
Real Academia das sciencias de Li boa.

Rio de Janei?·o. Na Imprensa Regia. 1811. Por ordem de S. A. R.
in 80 de 38 pp.

Exp.: Con 'elheil'o '1'. de .\lcncar Araripe.

1530. Ceará. E. de F. de Baturité. Representação graphica do
andamento dos trabalhos na segund;l, secção durante o semestre outu
bro, novembro, dezembro, j ,neiro, fevereiro 1878-1879 Anuexo ao rela
taria ~emestral apresentado pelo encarregado da secção J. Pinhas,
engenheiro civil. E cala para os comprimentos}1= 20m e para as al
turas 1·~2 metros.

Original.
Manuscripto.

Exp.: Pimenta Buano.

PARAHYBA

1531. Mappa das pl'incipaes vias de communicação da provincia
da Parahyba levantado por ordem do Exm. Sr. Tenente-Coronel
Henrique de Beaurepairre Rohan, Dig.mo Presidente da Província por
Carlos Blees e David Polemann, desenhado porDavidPolemannem 1858,
copiado pelo mesmo em 1860, Escala. 1:240,000.

Manuscripto.
EXp. Bihliotheca Imperial.

PERNAMBUCO

1532. Planta da zona agricola da provincia de Pernambuco,
comprehendidos os rios e barras, pelo capiul0 Francisco Raphael de
Mello Rego. Escala 100 braças = 0".002.

Manuscripto.
Exp. Bibliotheca Imperial.

Geogr, pbysica ~5
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1533. A ilha de Fernando de Noronha con-iderada em relação ao
estabelecimento de uma. colonia agricola.penitenciaria pelo Brigadeiro
Henrique de Beaurepaire Rohan. Rio de Janeiro, Typ. universal de
Laemmert, 1865.

Exp.: Visconde de Beaurepnire Rohan.

1534. A. Pereira Simões. A projectada cidade de Paulo A1fonso.

Arti O'os publ icados no Diario de Pernamhuco, corrigidos e
augmentados com esclarecimento;; notas, relativamente a um
projecto do p1ajor Eduardo Jo é de Moraes.

Pernamhuco. Typ. da Fabrica Apollo, 1883, in-8° peq. de 54 pp.
Exp.: Instituto Polytechnico.

ALAGÔAS

1535. Bréve noticia sobre a provincia das Alagõas e memoria
justificativa dos planos organisado3 pelo engenheiro Hermillo Alves
para a construcção da E'trada de Ferro Centra.! da me ma provincia,
pelos emllrezarios Mlnoel Joaquim da Silva L8ão e Domingos Moitinho.

Rio de Janeiro, Typ. de Soares & Niemeyer, 1880, in-4o gr de
127 pp. com uma planta da zona que a estrada terá de percorrer

Exp.: Instituto Polytechllico.

BARIA

1536. Plan"ta Geral da via-ferrea circular, privilegiada pela.
lei 2406 de 20 de j unho de 1883-Engellheiro João Ram03 de Queiroz,
Concessíonario. Bahin 1884-85-Escala t:2500.

Exp.: o concessionnrio.

1537. Mappa da estrada projectada para a primeira secção da
via-ferrea entre a 13ahia e o Rio de S. Francisco, isto é, da Bahia a
Santo Antonio das Alagoinhas.

Escala da extensã0iOO\OO

. Sem data e sem autor declarado.
Exp. : Bibliotheca. Imperial.
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ESPIRITa-SANTO

387

1538. Mappa dos terrenos occupados pela Co10nia de Santa
Leopoldina, na provincia do Espiritu (sic) Santo. A. Pralon. Escala:
5 millimetros=100 braças.

Manuscripto.
Exp. : Bibliotheca Imperial.

1539. Oarta topographica da Colonia de Santa Lepo1dina, na pro
vincia do Espirita Santo, levantada pelo engenheiro, Director da mesma
Colonia, Coelho Cintra, Mandada publicar por ordem do Exm. Sr. Con
selheiro Theodoro Machado Freire Pereira da Silva, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, 1872. Escala: 0,000625: 10 Braças.

Illxp.: Bibliothecalmperial.

RIO DE JANEIRO

1540. Mappa das linhas do correio da província do Rio de
Janeiro. OJ:l'erecido ao Illm. Exm. Sr. Com. ar Doutor Thomaz José
Pinto de Cerqueira, Director Geral dos Correios do 1mperio Pelo Pra
ticante d'Adm. do da Corte Luiz Carlos de Moura, que o copiou do
original feito por S. Ex.

Exp.: A.lipio J. P. Serqueira.

1541. Mappa Commercial do Rio de Janeiro da Companhia
Fluminense. Publicada (sic) por Jean VidaI. Escala 1:1000.

Impresso na Imp.l Lith. de E. Rensburg. Inst. Lith e Topog. de
Koegel & Schwestka. 2 Folhas.

EXp,: Escola Polytechnica.

1542. Planta e nivelamento da la Secção da Estrada de Ferro
de D. Pedro II. Engenheiro Fiscal o Capitão do Corpo de engenheiros
João Ernesto Viriato de Medeiros - Engenheiros Ajudantes os capitães
do mesmo corpo de engenheiros Alonso Limpo de Abreu e Antonio
Augusto Monteiro de Barros. Escala de 1: lO: 000 (horisontal ) e 1: 10ÓO
( vertical).

Manuscripto.
Exp: Bibliotheca. Imperia.l.

•
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1543. Alnaral (Ang-el0 Thomaz do) Archivo estatistica do Rio
de Janeiro. Ia publicação. Niclheroi, 1851, in-4.0

Exp.: Bibliothec 1\aciona1.

1544. Planta da Imperial colonia de Petropolis reduzida para
guia dos visitantes por atto Reimarus em 1854. E cala de 1:3000 braças.
Lit Imp. de Rensbtwg Rio de Janeiro, LOtlis Wiejeland lith.

Exp.: Bibliotbeca Impel'ia!.

1545. Planta topographica da Estrada de Ferro de O. Pedro U
de Belém atéos Mendes. A. Ellison JI'. Engenheiro em chefe, desenhado
por E. Schlarbaum. 1859 .

. S. Stl'aker & Sons Engravers, Pl'inters Stationers Bishopscate
St. London-England.

Comprl'hende mais:
- Planta da, Estrada de Ferro D. P. H. e do Rio PaI' ahyha

desde Cachoeira até Porto Novo <lo Cunha. 1860. Escala 1: 750.000.
- Perfil d'l E ·trarla de ferro com o de~on vai vimeo to e os raios

das curva, os comprimentús de suas ta.ngdnte~. c declives.
Exp. Escola Polytechnica.

1546. Relatorio ao ministro do~ negocias do Imperio pela
comu,Lsão enCJ.l'regadet. dos traba,lhos de arrolamento da. população do
municipio da Córte. 1870.

Rio de Janeiro, T!Jp. Persever'ança, 1871, in-4.0
Exp.: Bibliotheca 1\acional.

1547. Planta Geral ua Estrada de Ferro O. Pedro Ir e das
outras estradas de ferro das provincia do Rio de Janeiro, '. Paulo, e
i\'linas Geraes do Imperio do Brazil, organislda peL.L administt'ação da
mesma estrada de Ferro D. Pedro U-1879 Lith. a vapor de Angelo &
Robin.

Escala 1: 1.000.000.
Exp.: B,bliotheca de S. A. o SI'. Conrie d'Eu.

1548. Favilla Nunes. ( J. P. ) - Estatistica do Rio de Ja
neiro ... 18!l5. Primeiro semestre.

Rio ele Janeiro, lmpl'ensa Nacional. 1885, in 4°, com mappas 'de
mortalidaue.

Exp.: Bibliotbeca Nacional.

1549. Oarta da viação ferrea da provinda do Rio de Janeiro
mandada organi~ar pelo respectivo presidente o Extl1. Sr. Dr. Antonio
da Roclla Fernandes Leão. 18&6. Escala 1:750,000. Em novembro de
188a.

Exp.: Bibli otheca Imperial.
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1550. Relato <ios da Associaçã,o Commercia1 do Rio de Janeiro.
1868-1885.

Rio de Janeiro; div037'sas typ. 1869-1885: 21 vais., in 40 gr.
Exp.: Praça d ComOlereio.

1551. Trabalhos da secção de estatistica. annexa a 3a Dire
ctoria da Secretlria d'&;st,tdo dos Negocios do Imperio: 1886.

Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1887, in-4>.
Exp.: Bibliotbeea Naeionnl.

1552. Figueiredo (Carlos Pinto de )
Breve noticia do estudo financeira das provincias, organisado por

ordem de S, Ex:. o Sr. Barão de Cote"'ipe.
Rio de Janeiro, Imprensa acionat, 1887, in 40 gr.

Exp.: Bibli theea Nacional.

1553. Mappas estatisticos do commercio do Rio de Janeiro e
de sua navegação, orgunisados e publicados pela alfandega com auto
risaç-ão de . Ex. o Sr. mini tI'O da fazenda, contendo a exportação di
recta para o estrangeiro, importação, genero livres do direitos, nave
gação de longo curso d 'moDstrando o numero de navios empreg-ados
na exportação de g'eneros n,wionaes p1ra a proviocias, de "'ene
ros já de'pachado para consumo, reexporlação etc., etc. 9 vais. in
folio, dos exercicios de 1878-1887. Typ. Nacio71al e d'Al(a?'ll1ega.

Exp.: Praça elo Commereio.

s. PAULO

1554. l\f:appa das E tradas de Ferro d,t Providcia de S. Paulo
e sua ligação com a Cóete. Escala ele 1: 1.000.000.

Sem data nem autor. Cópia manu cripta.
Exp.: Pimenta Buono.

1555. Planta da parte da Estrada I'{ue da Villa de ltapetininga
segue os rios Assungui, e do Picadão aberto deste Rio à Freguezia de
Santo Antonio de Juquia. Copiada por Mlwhado ,le Oliveirct. Escala em
legoas : 1==Om.0065.

Manuscriptú.
Exp.: Dr. Brasilio Machado.

..
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1556. P. E. F. S. P.-Esboço do Rio Turvo e terrenosadja
centes Entre o sitio de ManoeI Pinto e a estrada para Fruital do reconhe
cimento feito por ordem do Engenheiro Chefe, Dr. Pimenta BUl3no, em
sua Companhia e do lo Engenheil'o Dr. Amarante pelo Engenheiro
Chefe de Secção, I. Lynch. Escala - 1: 100.000.

Manuscripto com assignatura autographa do autor.
Exp : Piment.a. Bueno.

1557. Plant.a da Estrada entre as cidades de S. Paulo e de
Santos, levantada em 1831 por J. M. de VasconceUos e copiada em
1840. por Machado de Oliveira. Escala em braças portuguezas: 375
=Om.012.

Manuscripto. (copia)
Epx.: Dr. BrasUio Machado.

1558. Plant.a da estraLla entre as cidades de S. Paulo, e Santos,
levantada de Ordem do Illmo. e ExmO. Sr. RaphaeI Tobias de Aguiar,
Pe idente da Provincia no anno de 1832, por José Marcelino de Vascon
cellos, Tenente Coronel do lmperial Corpo de Engenheiros. Escala em
braças portuguezas : 375=Üm .012.

Manuscripto original.
Traz as seguintes indicações:

q. Altura do lagar mais alto da Cidade de S. Paulo acima do
nivel do mar 375 braças; altura do log-ar denominado Ponto Alto,
359 brflça ; altura do Pico da Sena, 375 braç IS, observações estas
feitas pelo Capitão King em tres bons barometros. '»

Exp.; Pimenta Bueno.

1559. Tabella dos preços de conducção por arroba. dos generos
importados da villa de Santos até S. Paulo, Itú, S. Carlos, Porto Feliz
e Constituição-18.35.

Exp.; Dr. Brasília Machado.

1560. ~.;.. industria em S. Paulo. Informações prestadas por
José Joaquim Machado d'Oliveira-1856.

!I'lanuscripto.
Exp.: Dr. Brasilio Macha.do.

1561. Ixuperio do Brazil. Província de S. Paulo, planta e per
fil da estrada de ferro de S. Paulo. Extensão de Jundiahy a Campinas.
1862. James Brnnlees, M. Inst. C. E. Engeuheiro em chefe, Londres

Keil, Bro." Lith CasUe St. Rolbora, London. escalas em milhas
inglezas-l =Om .006.

Sete cartas.
Exp.: Piment:>.iBueno.
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1562. O. S. P. e R. de J. Estrada de ferro de São Paulo á.
Cachoeira- Planta da Primeira Secção ão Paulo a Jacarehy, E cala
1 por 100,000. São Paulo 28 de Agosto de 1875. Luiz Pereira Dias.

Manuscripto.
A' esta. estão juntas mais as plantas _ da 2a secção (Jacarehy

a Taubaté) e da 3a (Taubaté á. Cachoeira ).
Exp.: Bibliotheca Imperial.

1563. .A. provinda de S. Paulo. Trabalho estatistico, historico e
noticioso de tin:1do a Exposição Ind ustrial de Phi ladelpllia (Estados
Unirias) pelo senador Dt'. Joaquim Floriano de Gouoy.

Rio de Janei,'o, Typ. do «Diario do Rio de Janeiro», 1875, in-4° gr.
de 147 pp. com carta topographica.

Exp.: Instituto Pol)'technico.

1564. E. F. do Valle de Sapucahy. Estudos preliminares e
sondagem do pot'to. la e 2" Secção - Tabatinga a Taubaté, Taubaté
a Pouso Alegt'e Escala 1:200,000. Corte 9 de Março de 1880 H. E. Rar
grea.ves Eng" Civil.

Manuscripto.
Exp.: Bibliotheca Imperial.

1565. OOJD.panhia Paulista. Planta das Linhas em transito
dos rios Mogy-guassú e Pardo - Escala de 1:400,000. 1883. Imp. Lith.
J. Martin.

Exp.: Bariio Homem de MeUo.

1566. A. Provincia de S. Paulo. Brazil. S. Paulo: Typographia
e estereotypia King. 1888. Relataria apresen tado ao Exm. Sr. Presi
dente da Pt'ovincia de S. Paulo pela Commissão Central de Estatistica.

O Sr. Conselhriro João AI Credo C. de Oliveira, quando pre idente
de S. Paulo, em l81:! " nomeou Ullla Co.rn",isscto Gentl'at de g,tati tica,
com o fim de tentar~, Ol'ganização d:l. e tatistica da me~/Ila

pruvincia. Os resultados dos estudos e trabalhos da commissão
nom.ada constam do excellente trabalhú, que ora apresentamos.

Divide-se em tres partes:
- L" Estatistica; 2" Descripção geral da Provincia; 3" Mu

nicipios Pauli tas.
Lançado em moldeR largos, os trab3.lhos da Commissão Central

de e tu tistica. ão do maior valor e repl'e 'en tam um repo itol'io
completo de infll'maçõe sobre a rir.a Provincia de . Paulo.
Sel'ia do maior alcanc I flra o conhecimento ger,tl do paiz, que o ..
exemplo de S. Paulo fos e seguido.

Exp.: Alipio J. P. Serqueira.
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1567. Synopse geographica da provincia de S. Paulo de 1887
a 1888. Por Francisco Martins dos Santos.

E' manuscripto muito importante, envolvendo tlSSlllnpto de
real interesse para a provincia ele S. Paulo.

Exp.: Sociedade de Geographia do Rio de Jnneiro.

PARANÁ

1568. Planta das estradas entre Curitiba e o littoral. E cala de
1: 100,000.

Sem declaração de autor e sem data.
Exp.: Pimentn Bueno.

1569. Carta geral da Estrada D. Francisca comprehendendo as
explorações ell'ectuadas á freguezia do Rio Negro e a cidaLle de Curi
tiba e os principaes pon tos do littoral e do interior. Escilla I :200,000.
(s. d. n. a. )

Manuscripto.
Exp.: Directoria das Obras Milita.l'es.

1570. Societé .\nonyme de Travaux Dyle et Bacalan, chemin
de fel' de Paranag'ua á Coritiba (Brésil) Escala de 1: 100,000.

Exp. Bibliotheclt. Imperial.

1571. Estrada de ferro do Parana a Matto Grosso. Estudos de
Curitiba a Miranda. Mappa geral da linha traçada pela 30. secção e dos
rios explorados pela 40. secção. Escala: 1:200,000.

Exp.: Pimenta. Bueno.

1572. Estrada de ferro do Paraná a Matto Grosso. Estudos de
Curitiba a Miranda, 4" secção -Rio Paraná.

Copias manuscriptas.
Exp.: Pimenta Bueno.

1573. Estrada de ferro do Parana. Planta - Secção da Serra
de Porto ao rio Ypiranga.-Linha para o systema Fel!.

Copia manuscripta, sem declaração de autor e sem escala.
Exp.: Pimenta. Bueno.
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1574. Estrada de Ferro do Parami a Matto Gro soo E tudos
do Curitiba a :'liranda.

Contendo:
2" acção:- Colonia Thereza a Corredeir de Ferro. Divi ão

D. Rio lvahy. Salto de Bananeiras a Corredeira de Ferro. Planta.
Escala- 1:4000.

3" Secção: - Rio Brilhante a Miranda. Planta. E cala
1:4.000.

4~ Secção:- Rio Ivaby; Rio Brilhante; Rio Brilhante e Ivi
nheima (braço meridional); Rio Nioac; Rio Mondego. EsC<tla
1:4.000.

Copias manuscripta sem data nem autor declarado.
Exp.: Pimenta Bueno.

1575. Planta da estrada Graciosa, feita por I. M. Elliot, em
1853, e copiada pOl' M. O. no mesmo anno.

Escala 1
Manuscripto .

Exp•. Dr. BrMilio [achado.

1576. A Província do Parana-Dados estatísticos, 1854.
Extractos das informações prestarIas ao governo pelo Dr. Antonio Ma
noel Fernandes Junior então chefe de policÍtt da provincia. do Paranà.

Exp.: Dr. Brasili Machado.

1577. Pln.nta 110 Traço da Estrada de Ferro de JoinviUeá pro
vincia do Parana conforme as explorações feita por ordem do Governo
nos annos de 1855 a 1866, pelo EnO'enheiro da Sociedade Colonü:adora
Ha.mhurgueza o qual se propõe pela Direc~1.o da Colonia D. Franci ca
para a construcção da dita Estrada.

Desenhada por A. Haroekne 1866.
Exp.: BiblioLhoca Imperial.

1578. Rebouças (André Pinto)-Provincia do Parana-Dados
estatisticos e esclarecimentos para os emigrantes publicado por ordem
do Ministerio da Agricultura ...

Rio de Janeiro, G. Leuzinger & Filhos, 1875, in-8°, com um mappa.
da provincia.

O mappa é de 1876.
Exp.: Bibliothe a Nacional.

1579. Ca1D.inho de ferro de D. Isabel da Provincia do ParaDa
a de Matto Grosso, Considerações geraes sobre a empreza pelo Visconde
de Maua. Relatorio por William Llo.Vd M. I. C. E. Rio de Janei,'o
Typ. G. Leuzinger &: FilhosJ 1875.

Ex p.: Engenheiro Alves IJinhares.
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1580. Provincia do Paraná. Demonstração da superioridade
do caminho de ferro de Antonina a Curitiba perGl.n te o Instituto Poly
technico Brclzileiro pelos socios effectivos Barão de Teffé, e engenheiros
H. E. HaJ'greaves e André Rebouças.

Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzinger &: FilhllS, 1879, in-8° de
74 pp. com uma planta hydrographica do porto de Antonina.

Exp.: instituto Polytechnico.

1581. OOIllpanhia Geral de estradas de ferro brazileiras
Mappa geral mostrando a estrada de ferro de Paranaguá a Curitiba e
seu prolongamento até a foz do rio Iguassú nos limites uo lmperio com
as Republicas Argentina o (sic) do Paraguay. Escala de I: 1.000.000
1883. Imprimerie Chaix Rue Bergere 20 Paris_248l9-3.

Exp.: Bibliothoca Imperial.

1582. Planta de uma estrada projectada de Ponta Grossa á
Theresina (Paraná). Curityba 6 de Junho de 1885. Assignado Victor
Trochmann. Escala 1

Manuscripto.
Exp.; Dr.Brasilio Maohado.

SANTA CATHARINA

1583. Karte der colonie dona Francisca und Umgebung, nebst
den projectirten Verbindungsstrassen. Maasstab: 1000 braças=Om,005.

Fxp.: Bibliothecn. Imperial.

1584. N otice SUl' la province de Sainte Catherine (81' sil) par
Léonce Aubé, vice consul de France á Sainte Catherine. Extrait das
annales maritimes et coloniales publiés par mm. Bajot et Poissé
Paris lmp. Royale 1847. I voI. in 8° com mappa.

Exp.: Bibliothecn. Imperial.

1585. Mappa da eolonia Dona Francisca por Friedrieh Heereo
Inspector da dita eolonia. No mez de Fevereiro de 1860.

Escala-l00 braças=Om,014.
Manuseripto sem data nem autor.

Exp.; Bibliothecn. Imperial.
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1586. Plan-ta das Colonias allemãs e terrenos, medidas (Sic) na
Provincia de S~nta Catharina pelo Woldemar Schultz, Coritiba no mez
de Fevereiro 18GO. Escala. de 1: 300,000. Institu to lithographico de H.
Kemsck. Lipeia 1861.

Traz indicada a posição geographica de alguns pontos da pro
vincia.

Exp.: Bibliotbeca Imperial.

Hí87. Carta der Colonie Dona Francisca in Süd-Bl'aeilian 1861.
Colonisations Verein v. 1849 in Hamburg. Geogr. Lith. Inst. v. J. Kôhler
Noisternick. Hambg.

Exp.: Escola Polytechnica.

1588. Mappa das Colonias do Mucury organisado sobre os
trabalhos de Schlobach da Costa, Mouchez, e R. v. Iüüger, por Carlos
Krau s e publicado por ordem de S. Ex. o Sr. Cons·. Dr. Antonio Fran
cisco de Paula Souza Ministro e Secreturio d'Estado dos Negocios da
Agricultura, Commercio e obras publicas. Rio de Ji1neiro 1866. Litho
graphia de S. A. Sisson. Rua d'As embléa n. 60 (Rio de Janeiro).

Marginando o Mappa se encontra uma serie de informações
relativas ii. emigração, isto é, aos favores que o governo do Brazil
concede aos immigrantes. Estas informações estão escriptas em
portuguez, francez, ingloz e allemão.

Exp.: Escola Polytecbnica.

1589. Mappa Geral da Colonia Blumenau na provincia de
Santa Catharioa Levantado pelo Eng nheiro Emílio Odebrecht. 1872.
Instituto Lithographico de Bernardo Scheidemantel, Colonia Blurnenau.

Orlam este mappa:
O do Rio Itaj ahy .
O da Povoação Carijós com Inday8.l.
"" " Warnon-pr{ljectada.
" " " Blumeoau e Ponta Aguda (Schanteneck).
"" " Ascurra-projectada.
"" " Aquidabao-projectada.
"" " Badenfust-Districto n. IX a.
Freguezia de S. Pedro Apostolo.

Exp.: Escola Polytecbnioa.

RIO GRANDE DO SUL

1590. Noticia descriptiva da província do Rio Grande de
S. Pedro do Sul; contendo além da topographia physica e politica,
e de um ensaio de estatistica local, informações sobre o estado actual

•
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da populaç'io, suas subdivisões, e sobre o caracter eco tumes dos habi
tantes, com um mappa redusido do theatl'o da guerra presente, por
Nicolào Dreys. Rio de Janei·-o Typ. lnJp. e Consto de J. Vitteneuve &: C.

1839, I voI. in-4° com o m,Lppa do theatro da guerra.
Exp.: Bibliotheca Imperial.

1591. Planta das colonias allemãs e tel'l'enos medidos na pro
vincia de S. Pedro do Rio Gl'ande do Sul por Woldemar Schultz. Praia
Comprida, no mez de setembro 1859. Escala: 1.300.000.

Inst. lit. de H. Kttnsch. Lil'sia: 1.861..
Exp.: Biblotheca Imperial.

1592. Mappa topographico dos prazos já demarcados na ex-co
10nia de São Leopoldo offerecido respeitosamente aS. l\Iage~ta.uc o
Imperador por seu muito reverente subdito Jo é Joaquim Rodrigues
Lopes, ordenado, construido e desenhado segundo os traba.lhos da com_
mi::;são, pelo agrimensor El'nesto Müzell. 1867. Escala de 1:40.000.

Manuscripto .
Exp.; Bibliotheca Imperial.

1593. Topo~raphische Karte eines Theils des Munici
piuns von São Leopoblo enthn.ltend die coloni&isten LaUller~ien des sel
ben zusamm ngestellt Ilach deu offiáellen Arbbiten und Veruse sungen
von dem Feldmesser Ernst Müzell hel'ausgegeben von Adalbert John
lngenieur. 1870. F. A. Brockh' us Geogr. artist. AustaH, Leipzig.

Exp.: Escola Polytechnica.

1594. Valle do Cahy. Projectos do engenheiro Costa Gama.
Barragens e tramways. (tramway de S. Sebastião ás estradas de roda
gem construidas pelo Governo GeraL Melhoramentos do rio.)

PorttJ Alegre, Typ. da «Federação» 1886, in-8° ele 24 pp. , com um
esboço topographico.

Exp.; Instituto Polytechnico.

MINAS GERAES

1595. P. E, F. D. P. II. Ramal de Ouro Preto. Esboço
geral do reconhecimento da zona entre Queluz, Ouro Preto e Lagôa do
Netto. Escala: 1:50,000. (assigl1ado) Alfredo Lisbo.L, chefe de secção,
encarregado do ramal. Visto Ewbal1k.

Manuscripto.
EX·p.: Bibliolheca. Imperial.
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1596. Rede do' caminhos de ferro da companbia Leopoldino.
Directores Dr. Antonio Paulo de Mello Bn-rreto. BarãJ de S. Geraldo.
Dr. José AI·thur de ~Iurinel1y. 30 de junho de 1886. E luard TbompsCJn
c. e dez. Lith. Paulo Robin & C. Rio de Janeiro. Esca.la I: \'000,000.

Exp.: Bibliuthec,", de .. A. o Sr. Coude d'Eu.

MATTO GROSSO

1597. Descril:)ção da Lagoa Mandioré-Feita, em 1854, pelo
lO Tenellte de Artilbaria Francisco Nunes da Cunha.

Copia manuscripta, aulbenlicada por Francisco Xavier Bom
tempo.

Exp.: Bibliothec!l Imperial.

1598. Plau"ta dos reconhecimentos da Sanga que os Paraguayos
denominão Rio Branco, fronteira ao Forte Bourbou ou Olimpo. Or·rani
sada por D. da Ponte Ribeiro e 1. J. r. de Carvalbo. 1856. Lith. do
A1·ch. Militar. L. J. Gtz.

Segunda legenda:
Reconbecimento da Sanga denominada Rio Branco feito pelo

l° Tenente d'Artill1aria Francisco unes da Cuuha em Outubro
de 1855.

Exp.: Barão Homem de :lrello.

1599. Planta hydrograpbica da lagoa Mandioré, levantada
pela commissão de limites entre o Bra;;il e a Bolivia. Ago to de 1875.

Exp.: ecretnric< dos Estrc<ugeiros.

1600. De la colonization au Brésil-Memoil'e histol'ique, descriptif,
statisLique et commercial SUl' la provinde de Sainte Catherine à la

ocicté Belge Brésilienne de colonizatiou du Brasil, la situation finan
ciare, etc. por Charles von Lede. Bl'uxellas Imp. de Dell)ingne et CaUe.
wae1't. 1843. 1 vol. in-4. o

Exp. : Bibliothecc< Imperic<l.

1601. Etudes topographiques, medicales et agronomiques SUl'

le Brésil par le Dr. Aip. Rendu. Paris J. B. Bailliere. 1848. 1 voI.
in-8. o

Exp. : Bibliotheca Imperial.
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Geral

1602. Oarta esferica da ilha Margarita e golfo de Cumaná.
Desenhada por D. J. B.

Escala ~
Manuscripto (original Y) sem data.

EXp.: Repartição Hydrographica.

1603. La OondaID.ine (M. de) - Mesure des trois premiers
degrés du méridien dans l'hémisphere austral. .. Paris, I mp. Royale,
1751, in-4°, com estampa.

Exp.: Bibliotheca Nacional.

1604. Oarta esferica do Rio da Prata desda sua embocadura
até Buenos Ayres, levantada por varios officiaes da marinha e panhola,
Anno 'de 1794, E copiada por José Fernandes Portugal em Pernambuco
no Anno de 1803. Desenhada no Archivo Militar pelo 20 Tenente de En
genheiros J. P. de G. e V. Mariz, 1841.

Manuscripto.
Exp.: Repartição Hydrographica.

1605. Oarta esferica ó reducida de las Provincias deI Paraguay
y missiones Guaranis coa el distrito rle Corrientes. La dirigio, costeó,
calculó y hise voluntariamente ai Capitan de navio D.· Felix de
Azara, Gere de la 38. Division de Demarcadol'es da Limites, quieo no que
riando defraudar a algunos que le han ajudado Di ala estimaoion que

•

•
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merece el mapa hace saber: que el rio Uruguay, se ha dirigido por el
mapa de los demarcadores dei Tratado de 1750, etc. Archivo Militar,
em 13 de janeiro de 1845. Copiada pelo Capitão Raymundo M. de
S. Everard.

Manuscripto, sem escala declarada nem data.
Exp.: Pimenta Bueno.

1606. A Sua Alteza Real o Principe do Brazil D. João
Nosso Senbor dedica a Carta Geografica de projecçiio espherica ortbo
gonal da Nova Lusitania ou America Portugueza, e Estado do Brazil
Antonio Pires da Silva Pontes Leme, Capitão de Fragata, Astronomo,
e G_ografo de Sua Magestade nas demarcaçõe3 de Limites que em exe
cução da Ordem do Illm. e Exm. Ministro e Secretario de Estado da
Repartição da Marinha e Dominios Ultramarinos o Sr. D. Rodrigo de
Souza Coutinho, graduou nos seus verdadeiros pontos de longitude e
latitude pelas observações astronomicas da Costa e do IuteriOl', recopi
ladas nesta tanto as proprias configuraçõens do Continente pelo mesmo
Astronomo como 86 Cartas do Deposito da Secretaria de Estado da Ma
rinha, e Desenhada no Gabinete do Re:!l Jardim Botanico de Sua 1a
gestade pelos De enhadores José Joaquim Freire, e Manoel Tavares da
Fonseca. Anno de 1798. Archivo Militar, 18 de dezembro de 1857.
Copiado pelo Capitão reformado Luiz Pedro Lecor.

Traz a seguinte legenda:
Tabon. das authoridade que abonam esta Carta.-Contendo os

nomes de 44 Collaboradores; e é Ol'lada com as seguintes
Plantas:

"- Babia de Todos os Santos.
Topogmtig (sic) do itio Grande de S. Pedro do Sul.
Rio de Janeiro.
Barra. do Pani..
O original desta Carta existe no Archivo do Ministerio da
Guerra de Portugal.
Manuscripto .

Exp.: ln tituto Ristol'ico e Geogl'llphico Bl'llZileil'o.

1607. Carta esferica de la Contideration Argentina y de las
Repuhlicas deI Uruguay dei Paraguay, que comprencle los Reconoci
mentos praticados por lo::; primeros y s gund03, subdi visiones Espanolas
y Portuguesas dei manuo de los senores Don José Varela Vlloa (ca
misaria Pr.a.i Dir. or) Don Diego de Albear el Tenente General
Lucitano Sebastian Xavier da Vega. Cabral da Camara y el Coronel
Francisco Juan Ro cio en complimiento dei Tratado Preliminar'de Lé
mites de 11 de Octubre de 1777.
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Crn'trui la oficiastmente en 180Z por al ssgunlo Comisario y
Geografo d~ la sobre dich t seguulht sllbdivision Espanola Don
Jo-é \Iaria. Cabres [lal'.), des.tta.I' la dl1'las OCUl'I'i lil' entro lo" re
ferilo::; Gel', y qllJ ambas Cm'tes pllli~ 'seu delib- rur 'obre la
impol'tantoobr.l.de limit s. Publi a.l~ cn P,tris C,1 el afio 1853-

Exp. : Billliotheca tio EXOl'cito.

1608. Ob3ervaciones a tl'onomic IS 11;;l~ha; co 01 ob3erva_
torio naciomt1 ele Santiago de Cllilu on 103 <1.I10S ,lo 185 h tsta 1860. Por
el Dr. 0ál'Ios Guillerm MO~3la, PublicaJas tlc órJen dei supremo go
bierno.' 2 voIs.

Esta obl'a :Jn::da 'lc 2 volul11 's : o 1°, (PS cJmpl'oLJenrle as ob·
serv, ç'ões rei tas tio l853 a 18-5, (ui im pr .-; o Cl11 emtiago ele Chile,
imp. dei FtJT1'O-CWTil cm 1859, é Ulll in-lblio rn'tlllde de XLll
301 pag-in'1•• comum m,lp,llt ap;L uo tcxlo' 0'20 volume, que
coo-ta do' tl\lhalhos do ü 1)scnatol'lo, p lo 11135111:> r. .Moesta
denlro (lo pol'iod de 1856 a l860, (',li improsso CI1l Dl'esde, imp.
de B. G, l.'':HbI1tO', à exp I] a' tio g'OVOl'110 tio Chile. E)' lambem
um in-í'olio gl'anclo lb Xl-136 plgina.5,com um app'mlice de XII
-52 pag-inas.

Publicado ambos por 1',lem cio gOV0l'l10 chileno, trazem
uma ~l'i de ob ['vaçàc' n'tronomic,l::; [lrati_atla com o circulo
meridi.tl]o, o outl'OS trabalho' om~r.tll;t,los pelo Obsorvatorio
do Chile, cle 'do suo. illstallnc,:iin, m 1852, até I'evol'eiro do 1860,
anl]o 001 qn roi removido (lo Sêl'l'O tle .'[mta Lucia. pnra Yuogai,
t1. cn'h, do goyel'l1o d.t r pnblil:1 fJIIJ, COl11p~llolrando-. da ne
cessidade e ,u'Jtagem do 'oll1clhl1nle in,tillliçiio cientifica para
seu paiz l" com cal acter pCI'manellle,) _ol\'eu fundaI-a (1852),
ordel1ando p:tl'a i o a completa !lCrlU; 'jçfi.o do 111<1 tOl'ial ali levado
1)01' um" expedição astronomica na\'al da .\Illel'ica do :\Ol'te (Es
t.l(los l.Jnido::i) sob a dil'o'ç[o riu tOl1 lHe L+illi'~, d:1 marinha
claq nolla I'opllblica.

1\5,im comt:!çoll o absorva lorio astrollomico do Chile, hoje tão
nctivo e acretlitado cstabclecilll"nto cientifico cln. Amorica do

ui o qu Ui importao tr: prq.el tem ropreseotalo no dominio da
phy iea mnthema tie:1.

Exp.: Governo tio C~lile.

1600, La t,ierra cn Sl1 estado primitivo, por Agustiu Aspiazu.'
1876, in-fo1. gr. ele 45 pp,

Cópia mal1lrcf'ipla do artigo publicado na cRevista Chilena~,

n, 27, de l° de lal'ço le 1887. •
. E' um tl'aballlo scientifiGo de \'alor, n5.o só pelos conhecimen-
tos de astronomi:1. geologia, e geogl'apllia, em umma, revelados
pelo autor' em todo osse e::ituclo do ejlacl0 pril11 iti\'o do no~so sys-
tema planeta.rio, eu movimenlo, leis fJue o regem, etc., como
pela p~rez:1 e cOl'recção de Iing_uagem e eleg~"ln~ia cio estyl.o, que
não. (feiXam osmorecer a atteoçao, nem a. curiOSIdade do leltor.

Gcogl'. physica, -2j

•
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Como exemplo da ol'l.1om o clareza Da exposiçiio dos factos, e ao
mesmo tempo p,u'a dnr a cOlJhecel' a theorLt em que us"entou o
áutor _eu bello trabalho, aql1i Íl'1l cI'ovamos egl1l1ltes trechos:

« i el hombro hubicril sido el único oh,jeto de la, cI'eacion, D:os
habria crectdo el mundo 011 un 11I0mento .\' con solo. 11 palabl'a.
l\liras mas yastas y gl'andio a', mil'as que no compl'enclemos ni
<lompren'leremos j"mú , hun a~i-tido aI uprem lIaceilor p.lra
crear el uni,er,;J mdc!ianteciertas leyes ql1e Imn veniclo desarrol
lan,lose eu lal'g'uisimú pel'iollos.

« La croacion lia. tenido lugal' en una época. tan remota. que se
piel',le en la. escuri'!ad do lo etorno. Dias antes de d,\!' lorma.
ai mundo, cI'eó la materia, E.a. matel'ia cl'e. dn, lo mi mo
que toda las cosas que sn.len de SllS manos, no pl1'lo pel'mal1ecer
inel'te. La. inorc:a, en el sentido ele quieLi imo, tIe inacción, no
existe. En la natul'aleza todo es animacion, vich y movimiento.»

l\Iais adianto, tl'atumIo das leis a q!l foi a m:lteria ubordi
nada, eliz o antol'; «lil SLlpl'omo Hacedol', de pues C!3 hn.ber sa
cado la materia de lo nada, l:t al'l'ojó con su planta en los e:pa
cios con esta" palalmls ; «ol'dén<lte, y cumple til ciostino.lJ Dicho
esto, la materia se divirlió, ~e de. compuso, S3 precipitó por tor
rentes en los espacios ... » c<tc.

TO peri'.ldo em que se refere ao apparccimen to daflora no mundo,
.escrevo o autor o seguinte; « L'1 apal'icion de la jH'imera planta
,eo la roca salicla de los mares ll1arca una d las épocas mas Ijl'an
·.diosas ele la crE:aCiOll i, De doude vino e e jermen1 Estu \'0 cl'eado
,desde el principio 'I '0 lLuuo ma que llll s:m pie de arróllo de
'bidG ii. las condic:ooes f,tvor,II)le elel calor, tle la luz, y de la
.eleetricidad 1 i, Dcl donde VillO Ja "ida or"'a nica 1,>

Interrogações nssim respondidas o expliCltdas pelo mesmo au
.tor: «Cuestiones ál'dnas y clüiciles de rê olver, y talnn fuera
deI alc:lDce de la in teJigencia humana. Contélltémono con sa
ber que todas Jas 00 as visibles ó iuvisibles ban salido do las ma
nos de un Supremo H;lCedol',))

-E assim é tndo tratado nesto bello trabalho tle AspillZU, que
expli~a. com Louis Fig-llier a ol'igem do homem: «,.. Tal és el
110mbl'e i De donde ha venido 1 EI ha "enido, di~e Figlliol', de
donde ha venido el gérmen de la primera planta quo apareoió
sobre las ró as anlientes de los mares silul'iaoo , de dónüo han
venido las ditrercntes r::lZ,'S de animales. El emann de la \'olul1
taclSupl'ema dei Autor de ll'smundos que componen el Universo.»

E' tl'aballlO autorisado e en viado [Jela Cúmmissão de Geogl'a
phia do Departarnen to de La Pn.

Exp.: Governo ua. B~livin.

1610. Estudos rcarca da. ol'ganizaçüo da Carta Geographica e

da Historia physica. e politica do BI'azil, pelo Marechal de campo
Henrique de Beaurepaire Rohan. /?,io de Janeiro, TUp. Nacional, 1877.

Exp.: Visconde de Bcnurcpnil'o Rohnn,

1611. Relatorio fioal da secção da triangulação do Municipio
da Corte apresenta.do ao Marechal d3 Campo Beaurepaire Rohan, em
JS78, por José Manoel da Silva-engenheiro. 1878. Rio de Janeiro,

Typogrlfop7.ia Naciollal.
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Contém este volume a. descrlpç5.o minucios3. de todas as ope
raçõe r alizadas pela. secção, para a tria.ngnlaQ<'ío do municipio
neu troo Rstes tl'abalho', que ti veram comp.ço mais ou meno no
anno de 1866 na rnspectorin. Ger.ll da1 Obras Publicn.s da Corte,
foram (lepais c ntilluad03 pOI' uma commiss~o especial - creada
com a. designação de-CoJn?niS'liO da Carta Geral do bnpe)·io. Esta
com missão foi mfüS t'\l'de suspensa. O trabalh não ficou termi
nado.

Exp.: lnslitu~o Polytechnico.

1612. Relatorão final da Comtnis ão da Carta geral do Im
perio, pelo marechal de campo Hel1l'ique de Beaurepaire Rohan. Riu de
Janei)'o, Typ. Nacional, 1878.

Exp.: "isconde d fi ll.Ul'cp~h·e U.ohan.

l6l3.-Tratado de Geo.le ia organisado por Jos Candido
Guillobel Capitão Tenente tia Armada, Br,\sileira. contendo em appvo
dic uma de cri pçito mioucio a do Ba imetl'o de Bronller.

Rio ele Janeiro: Typographia a vapor, Liv)'w'ia e Ellcaden~açao de
LOnlbaerts ,\:; C. I 1879, I vol. in-4> gr. de VI!r pp. de prefacio, indice
e erratas e :172 <1e texto, com gl'a.nde numero de gl'avurJ.s.

E-te volume representa, a pl'imeil'a parte do excellente tl'aba.lho
que o autor se pl'OpOZ OSCl'ever descle 1870, resel'vando para
ma.is tarde a apresen tação da. 2'" pari e - hydrogTaphia.

Está dividido om II long-0s ca.pitu\os nos quaes o autor
tl'at~1. com desenvolyimonlo e summa proficiencin. do as um
pto qn sóe:n on tituir um livro do gonel'o do actual para
ao confecção do qual consul tou o autor m; obras importantes de
FI':U1CroUI', Vilhuceau, Brunnow, Laugier, Laplace, Laussedat,
Ledien, Duboi', g'eneràl lbrtüez, Get'main Cl de mui tos outros
illustre a tronomos.

NeUe 'e encoutl'a, além do cap. lo que trata do facto pt'elí
mioar da obra-uefinições tl'iangulação e triangulos, operações
gcode icas, signaes, etc., o capitulas que se occupam com
minucio-'idarle, clareza e habilidade dos themas eguintes:
- medida das base ; in trumeutos destinados á medida dos
ang-ulos, observações e calculos dos mesmos; calculo das coor
denadas geogra phicas dos veJ'tices de uma tl'in ngulação j dis
tancia á meridiana e ii. peqJendicularj ui ,elamentos; theoria do
phenomeno das marés, atrazo, calculo e observaçõe da mes
mas, estabelecimento do porto e marégraphosj figura da. Terra,
snas dimeusõ s, operil~ões geoclesica para. essa determinações
systema. metrico j descripção miuuciosa e uso da luneta meri
diana portatil, segundo a interessante memoria do SI'. Laugier
sobre o circnlo meridiano portatil ; determinação dos elementos
necessari03 aos citlculos dos tt'iangulos geodesicos por meio das
observações astronomicas, em cujo cap. refere as experiencias
feitas pelo sr. D.widsou para determinar o tempo empregado •
por uma corrente electt'ica pa.ra fazer o trajecto das 3000 roilbas
que separam S. Francisco da C,~lifot'llia de Cambridge, (E tados

•

•

•
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Unirias), assim como con igna a supel'iol'idalle, pel;), pescisão, do
roethodo das loogitudes pelas culminações lunares, e a seeie
de obsel'vclções por esse processo Ceitas ne ta capital (Rio de Ja
neiro), em 1866 e anno seguinte, pelo SI'. Eugenio Pen:wd, para
a determinaçã da lüngitude (h me l11:lj e o capilulo consagrado
ao importante estudo das projecções geral das cartas geogra
pllicas considereções, theoria, con trucção e emprego dos
principaes ~ystel11as ele projecção, por si só e sutI'iciente para
tornar ele grande in teresse o pl'esen te li vro no 1ual e tl'atado
com grande desenvolvimellto e correcçüo, cingindo-sI;) o illus
trado omcial da nOSS1 marinha ele g'uena, :JutOl' do mesmo, a
obra do oilo menos notavel engellhcil'O lly lrograpl1o da l?raBça,
o Sr. Germaiu, no seu tratado ue lJydl'ograp},jia.

O presente livro termina por Ul11 appendice, con tendo a descri
pção m:lluciosa c detalhada LIa basimetl'o de BrunneI', o modo de
empregal-o na medição elas bases geode icas, idéa gerill do appa
rato, calculo do erro provavel devido aos erros accidentaes COl11
mettiLlos na medição, elc., que o autol' tran creveu do importante
trabalho do illustre sabio llesp1nhol, general n. Carlos Ihafiez,
djrector do Instituto Geograpl1ico da seu paiz j e bem assim a
descripção elos trabalho executados para a determinação de
meridianos, secnndarios, empregando o telegrapho electrico, pelo
commanelante F. M. Green, da llloril1l1a dos Estados-Unido::;.

Como se acaba de ver pelo exposto, é esta obra ele merecimento
real e ue inqueslionavel utiliclllde pwa todos os estabelecimen
tos de instrucção superior, capaz de fazer a reputaç1í.o scienllfica
de quem a planejou e levou a effeito.

O Sr. capitão de fl'agata Guillobel, autor do Tl'ataclo de Geo
desia, foi instructor de hyclrographia das turml1S de guardas
marinha de 1808 e 1869, que fizel'am a pl'imeira viagem de in
strueçãoque houve depois de 1864, (inLwl'upção lleviua a guerra do
paraguay,)a bordo da cOl'veta Nycehel'oy,comll1i1ndaelft pelo então
Sr. CapHão ele mar e guerra Arlllul' RilveiI\ da Matta. No anno
seguinte foi nomeauo pelo millister'io de estrang'eiros para fazer
parte, como snb-cheCe, da commissi'i.o de demarc::l.Ç<'io de limites
entre o imperio e a r publica do Peru, na qual clemorou-se 2\J
mezes; e nctualmente é memoro da qne tem por fim
deeitlir, p~lo levantamento da caeta do terriLorio das Missões,
dos vel'dadeiros limites en tre o BI'azil e a Republica Argen tina.

Os desenhos são nitiúos e ela feliz concepção.
Exp.: Rep3.l'tição Hydrographicn.

r

1014. El pr6ximo transito de Vénus por' el soleI 0 de
diciembre de 1882 por Francisco L,üzil1a. Botrmos Ai?'es: L. Jacobseu

y C., Editores, Libreria EUJ'opea (Imprenta de P. Coni), 1882,

1 vaI. in-SO de 150 pp, e um mappa..

Trabalho escripto em 1878, em estylo ameno, sem elescurar
a fórma scien"ti!ica, pelo director da estatística na Republica
Argen tina, o SI'. Francisco Latzina, que o dedica ao seu antigo
chefe, o SI'. Benjamin Apthorp Goulel, elireetor elo observatorio
argentino de Córdoba.
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Consta de quatro partes: uma breve tlescripção topograpbica
do nos o systema plltnetario; objecto da observação dos tran itos
tle Venus pelo disco do sol; os transi tos havido" e obsel'vado
até hoje; e o phenomeno da passagem tlesle planeh veriticado
a 6,le dezembro de 1 82.

Diz o a.utor no eu pec] ueno prologo <que não é por certo este,
um pbenomeno astl'onomico de tal mun-nitur1e que veuha. a
ferir fortemente os sentido do" ,ivente , nem deixar impre ão
na. memoria, do po"\o, pUI'a. f'{uo seja ua, narração ti'<1.1Jsmiltida
logo ao' tempo CutUI'O por via lh tl'adição. E' ph~'nomeno
que pussnr:1 despel'cebido purti todo af'{uelle quo não tenha
noticia antecipada dello e que não veja. o sol alravez de uma
lente ou vi Iro tio CÓI', e, soh esse ponto elo vish con:>iderado,
não mel' ceria. por certo mai' attenção, do que a que o honratlo
publico só llispelrar á pu ',an-em escorl'eg-adia de um meteorito
utravez d no sa uthm05phel"\' Como, pOl'éOl, os'o phenomeno
da empenha um importantis imo papel na muis elev,ula de todas
u ciencia, a u tro11omi'l, e nonhum dos C]ue PI) lerão ,e1-0 em
dezemul'o do 18 2, tOl'nurão a observal-o na, vida, porque a se
guinte pu. agem do "enu ,e ren.lizfll':1 sómcnt emjllnho do
01111102001 da no:> a él'a, parece-me C]ue vale ii. pena, que a seu
re peito se di"'a alguma palnHas.» Es a- palavl',v con tituem
o li"r el que o tra.ta o qual dú, a conile r em (rl'andes
rasgo a imp''ll'tancia flue e e phenomono tem pal'a a a ·tl'lIllomia,
sem incorrer na pretl'nção ele obra de OI'ig-inalidarle :cipntifica..

Tl'atamlo da. de cl'ip"ão tio no' o Y5terua pl.luetario, diz
o autor, em capitnlo e'pellial bl'e o sol: «E-;S.e gl'ilil'le ocie
da.rle ti mundo, ch lmada, 'Y tema planetario, no C]ual o sol é
o ch Ce supremo, o planeta: o atelit's :t alt l e bai:G\ ul'isto
cracÍl, O' cometas a cliplom \Ch, e le immensa. multidão de
meleori tos o ~01'0, o:sa sociedade cósmica, a p:11' rle no sas so
ciedados politICa, remlo culto á fOI'Ç'l peLt qual é rigol'osa
meo le regida ... »)

Ex (1.: GO\'Cl'll .\ rgclIlillo.

1615. Anales de la ociedad Cientifica Argentina - Comision
redactora - D. Pedro Préo secretario Dr. D. Estuni lao . Zeballos
Vogues D. Guillcl'mo Villanuevil, D. Pedro N. Arata, D, Juan J, J.

Kile.
Bucnos-.·til·es-lilllJ. ele PabIo E .. eoni -1876-1883,14 ,aIs.

in-8.o .
Exp.: Govel'no Argentino.

1616. Transito de Yenu pOI' el S 1. Por Lui L. Zegers
(Anale de la Universidad de Chile) PulJlicacion hecha unjo los aus
picias deI supremo gobierno.

Santiago ele Chile l,np. de - El P'·o.lJreso - 1883, 1 vaI. in-8.
de 271 pp. com pbotograpllia. e g-ravuras iIlnstr. o texto.

E ta obra contem a noticia historica das observaçõe5 eft'ectua
das na capital do Chile para determinação da pamlaxe do 01 pelo
pbenomeno da passagem do planeta Venus pelo seu di co, no dia

•

•
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6 de dezembro de 1882, escrij)tn. por Luiz Ladislao Zegers, pro
fessor de physica da universidade daquelle ]Jaiz, por incumbencia
elo reitor da dita universidade, D. Ignacio Domeyko e otTerecida •
ao Sr. D. José Eugenio Vel'gara. Esta publicação descreve e
historia, em breves (;apitulos, a distancia do Sol á Terra.
Expõe os methodos mais rigorosos e pt'ecisos para resolver este
interessante problema astronomico, as observações da passagens
ele Venus anteriores ao anno de 1882, estudo preparatorios, as
commissões scientificas que trabalhnram no Chile - a franceza,
belga e nort'americana - e em capitulo especial trata da historia
do observatorio de sua na9<1:o. Traz uma vista photographic:1 de
Venus tres horas antes do I" contacto, e os retratos, em gra
vuras, elos chefes das commissões citados: Srs. Bernadieres (da
franceza), Niesten (da belga), Boss (da nort'americana) e José
I. Vergara, director do observatorio elo Chile.

Exp.: Governo do Chile.

1617. l\1:elli.oria descriptiva do electro-marégrapho imaginado
por Arthur Indio do Brazil.

Rio de Janeiro: Typ. ele Leusinger & Filhos, 1884, 1 vol. in-fol.
de 1I1-8 pp. com uma gravura appensa ao texlo.

O presente trabalho descreve detalhadamente o electro-ma
régrapho, instrumento destinado a dar automaticamente as di
versas alturas a que attingem as marés e os tempos correspon
dentes, elementos imprescindiveis nos levantamentos hydl'o
g'l'apbicos para a construcção da curva rigoro a do movimento
das aguas no sentido vertical. Pela sua simplicidade e f<lcilidade
de manejo represHnta o electro-mal'égrapho um pa so dado na
resolução pratica do pl'oblema de obter um meio ele tornar mais
mpic!o e mais completo o traçado elas curvas das marés nas ope
raçõeR hydrographicas, problema que 11a muito se apresenta como
carente de uma completa soluçilo.

O ele~ro-marégt'apho do l° Tenente Indio do Brazil, aju
ciante da Repartição EIydrographica, veiu demonstL'ar de um
modo efficaz como é possivel satisfazer eBse elesideratt!m, obtendo
feliz exito no emprego a que se tem submettido na pratica.

SobL'e o instL'umento, disse o SI'. de Li.pmann, do Instituto de
França, em carta que dirigiu ao Sr. chefe de divisão Barão de
Teifé em 14 de agosto de 1888:-« Monsieul', Je viens de lire
avec un vir interêt ln. description de I'instrument inventé par
nn de vos compatriotes, MI'. le lieutenant ue vaisseau A. Iudio
do BraziJ. Son electro-marégraphe me pal'ait combiné avec une
tres grande ingeniosité: l'uuteur a réus:si l'ésouclre le pr bleme
de l'inscription du f1uxe et du refluxo avec une Rl'ande elégance.
L'ins ription proprement dit est presque réduit à. deux electro
imans: il est difficile ele trouver quelque cho.se ele pJus simpIe et
ele pIus robuste, et sont là les qualités les pIus nécéssaires pour
un instru.ll1ent ele ce geme. Veoillez, je vaus prie en faire vous
mes compliments à Mr. Indio do Brazil. Croyez ... etc.»

Faz parte da memoria o desenho do instrumento na escala de
1: la, nitidamente lithographado e de modo a deixar perceber
claramente o electro-marégL'apho funccionando.

Exp.: o autor.
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1618, Tratado leóI'ico y prático de a:tI'onomia e férica por
Adolfo FÓrJlns, com maPras ,)ppcn os ao texto, Tomo 1. SCl'cna Imp.
de Et CO'ltlim.bo, 18'6, in-8" gr. Ile :XI - 55-1 pp.

Exp.: Go\'erno do Chile.

1619. El Calculador Ilalltico por Agllstin Aspiazu, 1887,
in-fol. gr. tIo 6 pp. e 2 grüyuras explicalivas.

R' copia manuscripta Lia artigo conlillo na Revi.;ta de Mm'ina,
Valparai'o (Cbile), n, 29, lomo V, cOI're pondonte a outulJro de
1887, e remeI tida pela, CommisEão do Geool'aphia do Departamento
de Ln. Paz.

Com e t curio 'o trabalho pretende o autor resol ver pratica
menL o seguinte prolJlema: sub lituir o principaes calculos
naulico com as indillaÇÕes dada' por uma ensivel combinação
de rodas do tambor de um apparelho, o calculadol' nautico, cujo
de enho vem appenso ú. e te manuscripto.

Exp.: Governo da Dolivia.

1620. PriJueiJ.·os tl'abalhos da commi são de longitudes in
cnmbid,\ :\0 Capilão-Tellellte Francisco Calheiros da Graça e ao primeiro
Tenente :\.rlhUI Illdio do Bral.il. Rio dc Janei}'o: 1'yp. G. Lewl:;ingel" & Fi

lhos, 1887, I vol. in-8° gl'. 'de 278 pp. com alguns desenhos inlere.
no texto.

obre o merecimenlo scientifico do presente livro, e resultados
de ordem pratica que Ü',1zem os trabalho nelIe contidos, o pri
meirus que ntre nó- se executam por meio da electricidade, eis o
que, em omcio dirig-ido ao ministro da marinlm, naC(ueIla epoca,
1885, diz o Sr. chefe de divi. ão director da Repartição Hydrogra
phica, á qual coube a tarefa de desempenhar tão importante e
tleli ada commi são: «O proce '0 da electricidade que vae ser em
pregado pela primeim vez por hYllro."'l'aphos naciouae p ra a
exacta delel'minação das 10ngilwLes da nossa costa, é o mesmo
que tanta gloI'ia e r 'nome g-rang-eou para a l\huinha dos E-tados
Unidos depois do~ l'ecenles tl'ab:dhos do Lieut. Commander Green
d,), Armada Norte Americana; e foi "arei , por motivos de gra
tidão parlicular, em ver o nome de V, l.':x. a saciado fi, um do
mais impol'tan tes 'erviço' que á ciencia e <1, navegação em geral
lJoderú. pI'e'Lar com in ignificanti sima despeza a repartição que
tenho a honra. de dit·igir.»

O livro esta di\idielo em cinco rarte " e pelo modo seguinte:
na lo. e tá renDida a correspondeDcia omciol trocada entre a
Repartição Hydrog-raphica e o ministro da m,ll'inha, conselheiro
Antonio de Almeir1<\ Oliveil'a, já rallecido, e o histOl'ico da com
missão feito pelns encarregados d I a; fi, 2"' parte tl'az a
desct'ipoã,o dos instrumentos que scrvir,lm na commi ão: instru
mento homrios, meridiano::>, chronoO"l'aphos, bateria electrica.s,
mag-netometro unifilal', e o observatorio POl tatil que os accom
modou ; a parte 3", re6'istra as constantes instrllm ntaes: niveis
e voltas do parafuso mLCrometrico; a 4" traz a descripç..'i.o dos

•

•

•
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methodo'· de observação empreg'ados: det'~rlllinação tia hora
local sig-naes de longiturle, latitude declinaçoiio aI, oluta da a~u

lha e e1uaç'ão pessoal' a 5" occnpa-'e com a longitude de ColJo
Frio, e de3Cl'eve detalhadamente a e tação de -e logar, e as
observaçõ e cal cu los do SI'. capitão-tenente Calheiro- da Graça,
a estação do Rio tle Janeil'o e obsel'vaçõe e calculos do Sr. lo te
nente IllLlio do BI'azil, a tro~a de signaespn'a a longitude de
Cabo-FI':o e o resultado final. ,\s clemai divisões d livro tra
tam dos. cguinlAs importunL assumptos: longitude c latitude
de San tos c declinação absoluta. da agulha, constando da obser
vacão pll'a a declinação no Rio e em S~\lltos, c 1'e ultados
ootidos.

Taes são 0- primeiros re'ultados da c0mmis~ão de longitudes,
cujo ohjectiYo é - fixar :10 longo tia costa do Bt'azil lima serie de
po.ições o-eographica pm'a a {!rande triangulação que tem cle ser
eU'ectualla p da mesma repal'lição qne iniciou es es trabalhos,

I!:ssa triangulação que, dizclll os a utOI' s deste li no, vae esten
der- e por tudo o littoral, (le de a foz do arroio Chuy na lat. 33°
'1' S, até :\ emboc.ldura do l'iJ Oyapock, na lat, 40 15' N. por
uma distancia JlT'Qximamonte de 1,200 100"oas, exige de permeio
posições geogr'aphic IS perfeU. mente r1etern~inada. , c que possam
servil' dc ponlos cle repwo á longa cael ia gl'odesica que tem de
ser conelu7.ida de um a oulro extremo do no 'o li Uora!.

A exactidão preci a para e'a" cODI'denadas, ou f\nt(~', para as
longitudes dessa p'1SiçCe3, só pad ia, 01' obtich por meio dos pro
ces-os moderInmente rmpre:!!ados, c no quaes a eleclricidad
figul'a como o tran 'ni '01' ilktanlaneo ela hora exacta de um a
outro meridilllo; lllas pwa iss era nec sado e pOI"1l' qne o
desenvolvim IIto telegmphico Corne es"e-nos favol'Uyel en ejo
pal'a ess 1 op3raçà.o,

Com c(feito em 1873 o uulol'e' elesle livro acompanha
ram a hordo da corvela Vital da OU",eim a primeiras sonrlagens
qne se fizeram em nossa cosU.1 para:t iml11ersão cio cailo subma
rino da Westcr}l anel Brasilian Tela,qraz;h C'ompany, que nos devia
lig-,u' il. Europa, e no anno s"g'!liule troc.u'nm-se os pI'imeiros
telegl'ammas entre os dou' contlOenles.

Só então foi possh-el fixar a idéa sobre a determinação de me
ridianos s cundario' em nos o II tlom1,

Nessa o ,~1sião uma con'mis ão da marinha americana deter
minavn. a longitude de dil'er, s ponto da ntilhas, e o('correu
ao Governo dos 11: tado - Unido a idéa de est:~nder o seu traba
lho até:\ co~ta oriental da America do ui, atim de sel' marcada a
po"iç.ão desta em relação ao meridiano de Greenwich. Foi com
e se 11m que em 1878 ancorou na bahia do Rio ti Janeiro o
transporte Guct1'd, commandado p lo Lieu~e~)u:nt Comma.nd~r
Francis M. Grecn, que ao mesmo tempo dll'lgta a commlSsao
encarregada desta taref,\.

De seus trabalhos na costa do Brnzil resultou a fixação das
po ições gcographicas das cidades do Pará, Pernambnco, Bahia e
da d Imperial Observatorio Astronomico do Rio de Jaueiro, sendo
tomado para lo meridiano como dissemos, o de Greenwich .•..

Exp.; Repartição lI)'d,'ographica.
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1621. Annario dei Obs rvatorio de La. Plat>:l. para. el Afio
1888. Buenos-Ail'CS: Litogmfia, lmp"cnta y EllCtlarl. de Stiller & Laass,

1887,1 voI. in-4° pego de XIV-5:50 pp., com um mappa. pam. a di
gressão das circumpolares.

ollecção importante de trabalhos astrooomicos, mctorolo··
gicos, geogri1phico • e tati"ticos, hydrogra.phico" metrologicos
e ontros cujo re ultados 'ia aqui registrados cuidauo.amente e
com aquelle cunho cientifico exigido pelos que m·tis frequente
mente o manu êam. Entre outl'OS estudos, a :!ignala um ba tante
interessante s bl'e o calondarios eo-ypcio, persa, arabe, i-raelita,
grego, romano primitivo, gI'egol'iano, e repuulicano fl'ancez;
tra la da. concorclancia en tre os calendario no anno greo-oriano
de ]888; traz a tabella dos apogêose perigêos das distancias a
terra. e dos semidiametro' tia Lua em 1888; cpo'ns o po ições em
a-cenção recla. e declinação do entro tle ema.naçã do principaes

rupo de estrellns fugaces; ystema de pe os, medida e moedas
da. ltepnblica. Argentma e.e trangeiras ; instrucções pa.l'a faze~'-:e
as oh ervações meteol'ologicas I da.dos diverso soure mecamca,
physica e chimica; etc.

Ex!'.: «overoo ArgClll.ino.

]622. Obser-vat.orio Astronomico -Informe de los seiíores
D. Uldaricio Prado, D. Francisco idal Gormaz y D. Adolfo Formas.
Santiago de Chile Imp. de los Debates, ]888,] voI. in-4o gl'. de 77
pp. com nm mappa appensoao toxto.

E' o relatorio ell commissão nomeada pelo governo do Chile,
em I 86, pnra examinar o e3tado do ob enatorio a tronomico
daguella republica e trabalho cientificos por elle executados.
O relatorio trnta dos pontos seguinte: de cripção gel'al do
ob ervatorio, sen material cientifico, descripção c cOllClições par
ticularC's dos instl'umentos astl'Onomicos, observnçõe' sci ntificas,
in trnmentos e obscl'vuç-ões meteorologicns, bibliotheca e arcl1ivo.
Conclue npresentnnrlo o re ultado de suas pe quiza , ao ministro
da in lrucção pub]ic,1, a signando a commi são o nome illustre
de l'. Prado, decano da faculdade de sciencins phy-ica e mathe
ma ticas, V. Gormaz, capitão-tenen te da. armada, director da
l'epartiÇc'io hydrographica elo Chile e A. Forma, professor de
astronomia. do Lycóo ela Serena. Traz a. planttl do observatorio e
seus arredores, colorida, na escala de ] :500.

Ex!'.: Govorno do Chila.

1623. In:tbrD1e pasado aI senor ministro de instrucción publica,
por el director del observntorio astronómico D. Jo é Ignacio Yergam
expresando la cooveniencia de que Chile forme parte de ]a exposicion
geodésica internacional eo virtud de la invitación hecha por el gobier
no deI imperio germunico. Valparaiso. Imp. de la Libl·eria del1l1crcu

riO,1888, I vo1. in-8° gr. de ]3 pp.
Ex .: 00\'61'00 do Chile.
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Meteorologia e n1agnetisn1o terrestre

Meteorologia Geral

1624. Physical Map of South America. and of the North and
South Atlantic Oceans. Henry l\Iaw. John Bloem - Civil Engineirs 8
mar 1856.

Manuscripto.
Neste mappa se vê o traçado dos ventos, elas correntes e elas

regiões elas calmas equatol'iaes predominantes neste oceano;
bem como o uas elerrota das viagens elos Est::tdos Unidos e da
Europa. para. o oceano atla.ntico dI) sul.

Exp. : Bibliothecn. lmpel'ial.

1625. Considerações acerca, dos melhoramentos de que
em relação ás seccas são susceptiveis algumas provincias do norte do
Brazil, pelo marechal de campo Henrique de Beaurepaire Rohan,2"
ed., Rio de Janeiro, Typ. elo Globo, 1877.

Exp. : Visconde de Beaurepail'o Rollan.

1626. Ponderações sobre a memoria do Dr. André Re
bouças A secca nas 211'ovincias do no?'te, por Viriato de Medeiros. Rio de
Janeiro, Typ. Acaelemi(la, 1877. •

Exp. : Vi conde de Benul'cpnil'e Rohan.

1627. Soccorros Publicas. A secca nas Provincias do Norte.
Propaganda: no Jo~nal {lo Commel'cio, no Instituto Polytechnico, na
Associação Brazileira ele Aeclimação e na Sociedade Auxiliadora da
Industria Nacional, pelo Engenheiro André Rebouças. Rio de Janeiro,

•
•

•
•
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Typ. de G. Leu~iHget' & Filh?S, 1877, in-8° de 129 pp, Com um
mappa d região flagellada, peh ec~a de 1877, com 03 caminhos de
fel'l'o de Soccorro proj' ctados pelo Engenheiro AllLlré Rebouças. Rio de
Janeiro, 1878, Lith. Imp. Llst. Geo[Jl'aphico de Alexandre Sp-ltz.

Exp. : Conselheiro T, de Alencar Ararip ,

1628. Secca no norte do Bl'azil. Iar"o de 1878. Por José
Americo dos Santos Engenheil'o civil. Rio de Jancü'o, Typ. e Li/h. de

Machado & C., 1883, in--í° tle 35 pp.
Exp. : ln Liluto Polytechnic ,

1629. Allnaes do Imperial Ob"ervalorio d') Rio de Jiweil'o
publicados por E. Cruls, diL'cctol'. Tomo terceb'o. Observação da
passagem de Venus em 1882. Rio de Jannciro: Typ0[Jrapltia c Lithogra

phia H. Lombele'rts cC: C., 1887, 1 "-01. il1-'10 gr. de XXVI-670 pp. sem
numeração seguida, com muitas gl'avu['<\s illu L['ando o texto.

Este 3" tomo de::> ltUllaes do no. so obs rv,ttorio a,Stl'onomico,
cousta exclusivamente tios l'et Itorios, cllcutos e il11[Jros õe das
commi sões iJrazil ir.l" I'JU~ obs I'varam o import' nte phenomeno
astronolllÍco (la passag'em do planeta \'eulIS pelo di JO do Sol,
no di:t fi de dezombl'o de 1882, cuj :; resul tI. los, pelos calculos
1'igOl'oso' que dur,wt dous itUnOS occllparam a atl 'nçlo li eus
oh erY(lllol'es, deram para a lnrallaxe solar o anj'ulo de 8" ,808.

E til. e.'cripto taml,elJl em idioma Cl'llDCeZ, e yem precediJo de
uma nitHa e bem ol'ganizarla ca,rta !,lan t tia Terra, na o cala
de Om,0037:30°, mos trnllllo as conrli~õ3 des e pll':lnomeno na
supel'ticie da mesma, os pontos ria .\l11e1'i a em l'Jue as cO'l.mis'ões
br,tzi!eira" o (lbservul'tll1: ilha de ,Thomaz (.\ntilh·ts), Pel'
nambu o, l{io de Janeil'o (Br.tzil), e Puota-.\rcnas (f;llile) j
assim com) as diver a posições do Sol, ,tcima ou aiJaixo do
horizonte, (lurante as su 'ces 'iva' ph uses da pa. ag m do astro,
o que tudo é indicado graphicamen te por meio de linhas cheias e
pontuadas, de tinta pl'eta.

E' ainda. precedido d llma inlrod cç-ão pelo illu trado astro
nomo, o Sr. Cruls, di virlida em duas p Irte ,n 1~ das qua s trata,
resumidamente, dos lU 'ia empregados par,. levar <lo eO'eito tão
importante commissão scienti lka, expondo os motiv01 que
resolveram o governo nacional a patrocinai-a, fa.zentlo uma
apreciação critica sobre o resultado de tão grantle c mmetti
mento. Na 2& apresenta as in trucções que deviam acompanhar
as comll1issões p'lra a obs rVilçã.o ela p 'sageIll de Venu , sa
biamente ol'O'anizadas l)elo <lutar em 1881, e das qna s desta
cámos, além d,l.s que se refer' m aos estudos, ex:periencias e
prova', pOl' que cleyiam pass u' os ilrtrnmen tos levados, os pro
cessas a seguir p:1r.1 a ob erv;\ç,10 do primeiro contacto externo,
com (lo descripção cletlJlha[hl do methodo de ObSel'Vdção a empre
gar'::Io observaçiJes astronomic tS di veest , auxiliares e comple
mentares da principal, como :lo determinação da hom, da latitude,
de azimuths em todas as estações em que esse curioso phenomeno
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~ Jun ,100 oon,
J uly, stanel by,
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Consta ainda da descripçi'i.o tla ilha e estação d
do ObSOI'V[\torio, a 235m ele altitude; do capitulo

foi ob~ervado pelas cOl1lmissões bl'uzileiras; as apparencias
pby icas no qual chama a atlenção dos observadores ]?ara a
CÓI" nitidez dos !.Jordo:> do planeta, exi teneia possivel de alO'um
satúllite, etc.; acompanhando e as instrueçõé, de claros e bem
co llprehen. iveis de enho eom os quaes illustra e melhor explica
as uns autorizadas dil'ecções.

O texto compõe-se de 4 parles di tinctas, corl'e pondendo,
eada uma, aos r,~latorio.>, c Ilculo, mappa, diagl'ammas, de
scr'i pçõ s, etc., do.> chefes e p ssoal das commissões anteriol'mente
citadas.

A Ia con tado l'elfltol'io do di 'tincto omciaI da no sa mnrinha de
guert'a, o l'. Bt\rfLo de Telrc, 11a pouco honrad com a eleição de
membro da Academia lias ci 'neias da França. Ninguem, melhor
que elte, pó e explicar com a' eglliutes pa.luvra o objecto deste
livro: «D'entro o phenomenmi a tl'Onomicos é '1 passagem de
Venu o qu l11ai" lWob'\bilitlades ol1'el'ece de exactidão ao calculo
dn, parallaxe olar, da qual se de lnz como corollario iUll1lediato
a distancia do Sol it Terra.

«A il1l é que :;ón'enle pela o!l~erYação da pa sngem de Venu
em 1769 se 1Jtevo para ,I parallaxe solar !'s" 6, quando allte
riormentú, desd ,\l'i,;lar ho (tló Tieho-Brilhe, altl'ibllil- e-lhe o
"alor de 3 minuto', o qu colloeava o nosso globo a uma
di tancia do sol c l' n. de 20 vezes menOl' cio CJne a real.

~ O pl'orrio Kepler, o gullÍO de ~obl'idol' da' leis do nosso yste
ma, nppn III \ S3r de cerca ue wn mirlllto a paralLaxe do sol, e
Halley, o itlColllpm·uvel. referindo- e ao 1'e ullaclo excl" ivumeute
erroneo que ello proprio obtivera p la pnslgem de Mercul'io
em novembl'o le 1677, de,te modo e exprimia:

" Não existo s~não um gener,) dJ obs~rvações CJu podera
fazer eonhecid \ com eucthUo a distanci,\ do I a t ,1'1'<\ ; é o
IUO terá loo-ar no seculo vindouro, em 5 dojllnho de 1761, por

oeClsião h\ passlIO'em elo planeta VenltS p lo {li-c do 01 », .•.
Foi este o pe'30al da commi '-ão ele ,TllOmaz: chefe, capitão

de mal' e guel'r,\ Barão de Téll'é, llirector gorai d:\ Repartiçffo
Hydl'oO'raphica do lmp do; memul'os: capitão-tenente Franci co
Calheil'o' da Gl"lÇ 1 o pl'imeilo-tellen te Arlhur ludio do Brazil,
::I.l11b ; aju l:ultes tia. me'nn rvp.l1' tiçã.o ,

O oxcellonte e extenso tra\;allto <lo Sr. Barão de Tell'é e Seus
dignos companheiro.> da commi 'sã, eon ta ele introlucção;
historico e in trucçõos; de intel'e 'ante diario da viaO'em da
commi' ão à ill1:l. de ,ThomrLz, de 22 de setembro a 14 de
outubro de 1882; descripç1io <li ilha prefel'i/l:\ para. estação
septentl'ioni\l das commi-sões a 'tronontica'; de um capitulo
especial destiuado ao importante eSlndo do.> tel'l'iveis cyclones
qlle tanto {levastam aCJllella regiões, o do qual destacamos esta
qu,HIl'inha que os marinhei1'Os inglezes tanto citam na monção
perigo-a:



414 lIIETEOROLOGIA E l\IAG:\'ETISl\IO TERRE TR!>

celebre dia Gde dezembro, o dia da realização do phenomeno, no
qual e tão pel'feitamente descriptas as circumsbncia , e. tado
meteorologico do di,t e as emoções que experimentaram todo os
observadores iD teressados no bom exito ela missi10 que lhes foi
confiada; e o que resume, sob o titulo-conclusão-os factos pas
sarlo' ate n. retirada da commis ão, dns Antilhas.

Seguem-se as tabella:3 qu mostram a mal'cha do calculo desde
as pa ,agcns das estrellas pel03 fios da lnnet,t meridiana, até n.
media elas horas correctas obtidas para o.> contactos observados
POI' cada um dos membros ela commiss'ío astronomica de S. Tho
maz. Estes trabalhos for'lm commettidos pelo r. Barão
de TeITe as ]Jl'ovarla habilitaçõe,; ele s us di~nos ajudantes os
Sl's. capitão-tenente Graça e lo tenente IDdio ao Bra,zil, e con
stam de dous Cilpitulos di tinctos a signados ])310s mesmos
senhores. A estes capitulos estão appensos os diagrammas das
CLU'Va.S meteorologicas e observações dessa especie dUl'ante a
pel'mauencia do pessoal naquelle ponto di1 America .

Intercaladas ás paginas eleste importante trabalho, encoDtl'am
se as . eguintes excellentes gl'avnras: planta topo-hydl'ographica
da ii ha de S. Thomaz, levan taela em 1835 por Hornbeck, e recti
ficada pela. commis ão C'Jue observou a pa ',agem tle Venus tra
balho recommendavel pela nitidez do desenlto e impressfí.o, re
duzido na /tepartição Hydrographica do Rio do Janeiro; vista
panoramica do forte e cidade de «Oarlota Amalia», capital da
ilha, possessão ~iDamarquez,L das Antilhas; vista geral e planta
do observatorio brazileiro e as que reprsentam o interior
do pavilhão central; interior d,t parte O. do mesmo;
idem do pavilhão ele O. e a do pavilhão de E., todo
fazendo parte do mesmo ob 'ervatorio.

A 2" parte deste volume pertence aos tl'abalhos da commissão
de Pernambuco (uJjDCla), compusta do a tronomo J. de Oliveira
Lacaille, como chefe, dos engenheil'os, Dl's. J. N. da Cunha Lou
zada e Ezequiel Oorre,t dos S:1ntos Junior, ajudantes, e do artista
Sr. Fraocisco Isidoro dos Santos Juoior.

Os trab'l.lhos desta commissão estão metbodicamente divididos
em 5 clpitulos, que tratam com a habilidade e talento inhel'entes
ao competentissilno pessoal scientifico acima mepcionado: I, das
observações feitas com a luneta meridiana, representadas por
bem organizadas tabellas; II, da compa.ração dos chronometros,
registrando em resumos tabellares as marchas diuroas e estados
absolutos dos mesmos; III, das observar;ões dos contactos no dia
(j de dezembro, durante os quaes concluem os observadol'es: « ne
nhum ligamento ou gotta, negra foi visto, sendo Venus cercada
de aureola de cór amarellada, tendo um mi/limetro de espessul'a.»

Dos quatro contactos observados por esta commis ão apenas
dou, Coram apresentados-o 20 e 30 (lo e 20 internos).

«Por occasião do 30 contacto (20 interno), diz o Dr. Ezequiel
Correa dos S'1l1tos, achando-se o sol jil. proximo do horizonte, a
camada de cirrus e cirro-stmtus era mais espêssn. e por vezes
tornava a imngem menos clnra e nitida elo qne nos dous pri
meiros contactos, comtudo, foi possivel ainda determinar o mo
mento do 30 contacto e registrei o instante em que o filête
luminoso situado entre 03 bordos do sol e elo planeta partiu-se
dando logar a dous crescen tes »..•
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o cap. IV refere-se ás observações da passagem de Venus
pelo methodo Liais ; e o V e ultimo é destina.do e:\clusilTamente
as observações meteol'ologicas feitas de 2 de outubro a 20 de de
l.embl'O, com o barometro, reduzido a 0°, thermometl'o centi
grado ii. somura, tensã.o do nIpor em millim., humidade atmos
pheri a em centesimos, tempem!. max. e min., chuva, evapo
r'lçdo e ozone, diI ecção e força do von to o nelJulo idade em
declmos do ce. encouel'to.

A e'ta 2' pal'te dos aunaes do observatori astrouomico,
acompauh:lm 4excellente gra, uras, ropresentanLlo a la a vi ta
geral do observatorio da commis üo de Pcrnambuco ; a da cab.lna
do efluatorial; a da efluatorial de 6 pollcgadas e a planta topo
gl'aphici' do alto de Olinda.

A 3" parte dos Anil;}, '5 do Ob'ervi1.Íorio contém o relatorio e
demais tl'nIJn.lho::; da commissão de Punta- \renllS, sob a di
recçã.o d !labil a tronomo, Sr. Cru Is, director do observa
torio do Rio de Janeit'o, tendo por auxi liares tl'Jchnicos dou
olIiciaes da no.> fI, marillha de g-uerl'a, 2°' tenentes Eduardo
Ecoesto r-rit!o'i e Carlos de Ca tilho Midosi, os natura-
lista G. e l~. Rumbelsperger; e o arti ta Sr. F. Moreira de
Assis.

Os notaveis tl'abalhos desta c1l11mi são, além de uma intro
ducc:ão, con tam do 8 capitulos o um appemlice, que e llividem
pel03 seguintes a 'umpto : - ob'el'vaçõvs meridiallllS; C<'llculos
diversos j corre:::ç'õ s instrumentae.>: comparações chronometri
cus; latitude e triangulação; longitude de Plll1ta-Arena . me
t~orologia e magnetismo o discus'ão final e cnlcnlo da. [arallaxe.

O appcndice ou anncx03 mOllcion')m as !loras dos contacto
conforme os documontos OI'ig'inae.> redigidos no dia. da observa
çiío pelos chofes de commiss:lo j des e" resumos cxi:rabimos os
seguin tes tlatlos:

Commissão de S. Th01l1nz, lo e 2° contactos perdidos.

Obsel'vaçàes do 3° contacto.

B. de Tem~ ..
C. da Gl'aça .
Illdio do Brilzil .

Hora meclia
Irlem
Idem

3h 2im '=0' 15
3 27 39 97
3 27 35 78

40 contaclO

B. de Tefi'é .
C. da Gl'aça .
InJio do BraziI. .

Hora. Media
Idem
Idem

31> 48m 00•• 79
3 48 06 86
3 48 10 69

Commissão de PernambucJ, 4° contacto perdido

1° contacto

Lacai Ue ...•..•..•.•....• Õ. Hora. media 11 11 05m 25" 00
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2. o contacto

Lacaille .. " , . " ..
Louzuda .
Ezequiel .

Hora media
Idem
Idem

11II 25m 335 00
II 24 56 50
II 24 56 50

30 contacto

Lacaille ' .. " .
Louzada ...............•.
Ezequiel. ...............•.

Hora media
Idem
Idem

411 55m 46· 00
4 54 04 00
4 54 02 50

Commissão de Punta-Arenrt3 : observatorio Cruls.

lOcou tacto .
20 » ..
3° » - ..
40 » z·· ..•

Hora media
Idem
Idem
Idem

911 10m 5"0
9 30 50
3 09 57
3 29 59

A esta parte do pl'OS3ntc volume elos aDI1n.es pertencen as
seguintes gl'avuras : vista panoramica de Punta-AreDa., em
escala bastante apreci·.wel; vhlatlo lado do S. elo ob el'vatorio j
vi3ta do lado do N. j curva das tempel'atul'as e marchas do c1lro
nometro não compensado j o planta ela triangulação.

A 4" ou Itim:1 pal'te deste volume compõe-se ex lllsivilmente das
- q: Notas ele viaO'em pelo SI'. Capitão ele frao-ata aldanha
ela Gama, que acompanhou e3h nltim::t commi3são na qualidade
ele commanrhtnte ela corvet·, ~Pal'nallyba», á bordo ele cuja
corveta seguio a referiu,,, commiss[o p1.I'_" Pun ta.-Areuas.

E te interessante tl'abalho do SI'. Capitão de fr,\g.ü:1 SJ.ldanba
da. Gama está escl'i pto com muita eleg tl1cia e cOITecção e torna-se
sobretudo notavel pela amenidaele ele e"tylo com que osse
omcial superior ele nOSS:1 armad.l. trata e deicrev as suas im
pressões e estudos, sob o ponto de vista physico c p lilico na
viagem que o navio ele seu commando levoi! a eITei to iJ. alltigaco
lonia de Magnlhães, cOIlf"jui5tada pela republicado Chile aos
antigos dominios elos pa tagões.

Divide-se em quatro partes este tl'abalho: na ln trata o autor
da escolha da Corvet;" « Parnahyba» pam. a commissão, prepara
tivos de s:1hirla, partida e viagem até Montevidé , viagem até o
Estreitode Magalhães e achegada a Punta-Arenas.

A 2" P rt descreve Pllnta-Aren3S e seus anedol'es, e trata
do !Iistorivo de" fuudação da colonia, sua razão de s~r e peripecias
de sua existencia; estarlo actnal (1882) e seu futuro; breves
considrações sobee a Patagonia e a reg·iã.o magalhanica e obser
vações e e tudos do autor sobre a natureza geologic,,,, a fauna
e a flora dessa região, e r,1ças que a halJitaram e que habitam
ainda.

Na 3a parte, trata o autor da segun la estação a8tro
Domica j da illn. dos Contra Mestres e da habia da Gente-
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Grande dedica um capitulo especial á observação da passagem
de Venus, da 2" estaç'.ão da ilha, ha pouco citada. A esse respeito
diz em um de seus bem lançados trechos:

«Afinal chegou o dia 6 de dezembro, tão ardentemente espe
rado por todo o mundo scientifico.

«o dia amanheceu esplendido nos limites elo horizonte da pequena
ilha dos Contra-Me tres. A atmosphera estava limpida e trans
parentei o céo ele Ulll azul purpurino, matizado apenas de longe
em longe por diaphanos sirrus; finalmente, cousa rara naquella
parag m em tal e tação do anno, soprava bonançosa brisa do
sudoe te »••••• , •

Adeante, quanelo se refere propriamente aos momentes da obser
vação, diz :

<t A primeira phase do llhenomeno pMe ser di tinctamente se
guida e apreciada, graças a perfeita limpidez e tran~parencia da
atmosphera terrestej os momentos correspondentes aos primeiros
contactos externo e interno, foram marcados com a possivel
approximação em um dos melhores chronometr'os, o pequeno
obsel'vatorjo não dispunha de pendula nem de chrono&,rapbo.

«.... Quanto tto s gundo externo e ultimo foi ele toClO perdido,
por terem sobrevindo l\,lguns aguaceiros. (Em Punta-Arenas foi
completo o exito da missão.»

Em seguida, o capitão de fragata Saldanha aprecia, no seu
interes ante relato rio, os trabalhos complem ntares da com
missão; as excursões da «Pm'nahyba» elen tro 'do estreito; a
vi ita ao interior da Terra ele Fogo e preparativos para o re
gresso.

A 4" pal'te das « Notas ele Viagem» consta dos segllÍntes im
porta.ntes assumptos : I, apre tos para viagem de regres'o; II,
Par Lida ele Punta-Arenas j III. despedida, â ilha dos Contra-Mes
tres; IV, sahida do estreito; V, primeiro accic.lente; VI, Santa
Cruz; VU, segundo accidente; vrn, as b rracas bmncas e suas
ostrarias fó'seis; IX, Porto-De ejado; X, os Samuaqui ; XI, bahia
Blanca j XlI, terceiro accidente; xm, inva"tida ao canal tio Rio
da Prata; XIV, Buenos-Ayres e Montevidéo, e XV, cbegaell\, ao
Rio de Janeiro.

Fazem parte deste trabalho, c mpletallclo-o e angmentallJo-lhe
o valor, cinco bem organisados quadros resumidos da ilistoria.
natnl'al dr. Piltagouia, do Estreito rte Magalhães e da Terra de
Fogo, e 4 photo-g-ravul'as, representando a ilha do Quarter-Mas
ter, no Estreito de Magalhãe-; uma geleira em Parry Harbour,
na Terra. de Fogo j outm em Ainswortil Harbour i e vista do
canal do Almirantado.

Exp.: Repm·t,ç:lo Hydl'ographic".

1630. Contribuições para a Metereologia e Climatologia
do .Brazil.p~lo Dr. F. M. Draener. 1882-1888. Umv. 34 pp.

Obr:1 importante, originariamenteescriptaem allemão e depois
publicada em portuguez na Revista de En!/enharia. Consta de um
estudo mvteorologico da parte septentriou:ll da R1.hia ele Todos os

Geogr. physica. %7

..

..
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Santos; estudo sobre o clima do porto do Rio Grande do Sul;
estudo sobre a di tl'ibuição da chuva no Brazil; estuclo sobre o
clima littoral de Pernambuco, terminando com um estudo sobre
previsão do tempo e outro sobre o clima de Nova Friburgo.

Exp.: Insti tuto Polytechnico.

1631. Questões de hygiene e de alimentação, Corte do mangue
Salubridade da alimentação, degeneração sn.nitaria, por Pedro So:),res
Caldeira, Rio de Janeiro. Typ. Imp. e Constituoional de J. Villeneuve
& C. in-4o, 1889.

Exp.: o Autor.

1632. Observações sobre as seccas do Ceara e meio de au
gmentar o volume dc~s aguas nas coerentes do Cariry por M. A. de
Macedo. Stuttgart. Typograpllia de Emil Muller 1871, ín-8° de 104 pp.
Com um Mappa topograpllico dn. Comarca do Crito, Província do C<>.arã.,
indicando a possibilidade de um canal de navegason (sic) derivado do
rio S. Francisco, commullicando com o Jaguarybe, pelo riacho dos Por
cos, e mostrando a porta de um[\, comporta do rio. Ennem "YVildóad (sic)

por M. A. de Macedo.
Exp.: Conselheiro T. Alencar Arnripe.

1633. Apreciação da causas pbysicas da S3cca do Ceara e
outras províncias limitrophes-pelo Dr. Maximiano Marques de Car
valho-1877.

Exp.: Instituto Polytechnico.

1634. Mem.oria sobre o clima e seccas do Ceara, pelo Senador
Tbomaz P. dv Sousa Brazil, 1877, 100 pp.

-O autor, depois de investigar a historia das seccas e os
meios si não de evitai-as, ao menos de neutl'alisar-Ihe os eff<ütos,
relata o que lhe roi passivei alcançar de algumas antigas memo
rias, dv peças officiaes e da tradição-até 1845. Dp, enLão em de
ante escreve por experiencia proprh.. Das ob ervaç5es regulares
de alg-nns phenomenos meteorologicos, feitos pelo autor no largo
1JerjoC[0 de 30 annos, deduz consequencias que apresenta e o:tfe
rece àquelles que se occupnm destes estudos. Para melhor apre
ciação dos apontamentos meteorolog-icos, faz antes o autor uma
succinta descripção physica do Ceara.

Exp.: Instituto Polytecbnico.

1635. Ensaios sobre alguns melhoramentos tendentes a pro:"
speridade da Provincia do Cearà: Rio de Janeil·o. Typographia Nacio
nal, 1877, in-4° ele 59 pp. G. R. Gabaglia.

Exp.: Instituto Polytechnico.
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1636. CIÍl:n.a e seccas do Ceara - 1 vaI. enc. contendo:

I - Iemoria sobre o clima e seccas do Ceara, pelo senador
Thomaz Pompêo de ouza Brazil. Rio de Janeiro, Typographia
Nacional 1877, in-4° de 100 p. . 1659 deste catalogo.

11- Considerações geraes obre as provincias do Ceara e Rio
Grande do Ol'te, por Alipio Luiz Pereira da Silva. Rio de Janeiro,
typoRraphia União, de A. M. Coelho da Rocha & C., 1885, in-8°
de 8lS p.

lIL- Ensaios obre al"'uns meLhoramentos tendentes ii. prospe
ridade da província do Ceará. Rio de Janeiro, Typogr,l,phia Na
cionaL, 1877, in-4° de 59 p. G. R. Gabaglia. N. 1660 deste cata
logo.

IV - Ponderações sobre a memoria do Dr. André Rebouças
A secca nas provincias do Norte, por Viriato de 1edeiros. Rio de
Janeiro, Mypographia Academica, 1877, in-4" de 50 p. J. 1651
de te cataLogo.

V - As seccas do Ceara, peLo mwecha1 de campo Henrique de
Beaurepaire Rohan. Rio ele Janeiro, Typographia Imp. e Consto
de J. illeneuve & C., 1877,8 p.

VI - Açude de Quixada. Relatol'io apresentado aS: Ex:. o Sr.
con eLheiro Antonio ela Silva Prado, ministro e secretario de es
tado do negoocios da agricultum, commercio e obras publicas,
peLo engenheiro ci vil Aarllo LeaL ele C,lrvaLho Reis, chefe da com~

mi são de exame de obras do rereridoaçude. Rio de Janeiro, Im
prensa Nacional, 1885, in-8" de 88 e mais 147 p.

vu - O prolonga.mento da estrada de felTo de Baturité ao
CarilT, na pt'ovincia do Ceal'á, peLo engenheiros Amarilio de
Vasconcello e Henrique l' oglare. Fortaleza, typographi<lo da
Gozeta do Norte 18 L, com 37 p.

VLLI -Analy e do projecto do açude de Quixadã feita pelo
ex-lo engenheiro hydraulico da commi são Antonio Joaquim da
Co ta Couto, engenheiro civil. Rio de Janeiro, typographia de
ALmeida Marques & C., 1885, in-16.

Exp.: ~enador Castro Carreira.

1637. Relatorios - Um vaI. enc. contendo:

1- Descripção da epidemia da febre amarelIa que grassou na
provincia elo Cear:1 em 185L e 1852, pelo D.r. Liberato de Castro
Carrei 1'11. Rio de Janeiro, typographiu. de N. L. Vianna J unior,
1853, in-4" de 91 p. .

II - Reacção do partido conservador na província do Cearál.
em 1868. Analyse peLo Dr. Liberato de Castro Carreira, naturall
do Ceara. Rio de Janeiro, Typographia Amerjcana, 1869, in-4.° de'
65 p.

III - Relataria da enferm'll'ia hommopathica do SS. Sacra.
mento, apresentado ao 111m. e Exm. Sr. conselheiro Zaea.rias de,
Góes e Vasconcellos, dignissimo provedor da Santa Casa da, Mi
sericol'dia, peLo Dr. Liberato de Castro Carreira. RiC1 de· J,aneiro
typograpbia d'A Re{o'rma, 1873, in-4° de 27 p. ' ~

IV - Artigos escriptos peLo Dr. Liberato de Castro Carreira
sobre a secca do Ceara, e publica,dos no Jornat do Oommercio"
in-4° da 128 p. Typographia e lith. de Soares & Reis. '



420 METEOROLOGIA E MAGNETISMO TERRESTRE

.V - Relataria e contas da subscripção promovida em favor das
vICtimas da secca do Ceara pela commissão central cearense,
organisada ne-ta côrte em 7 de maio de 1877. Rio de Janeiro,
typographia e ilth. de oares & Reis, 1879, in-4' de 62 p.

E.."p.: enad.r Castro Carreirn..

RIO DE JANEIRO

1638. O InelhoraInento da cidade do Rio de Janeiro. Cri
tica dos trabalhos da respectiva commissão. Collecção de artigos publi
cados no Jornal do ComnMj'cio, em duas series, por Luiz Raphael Vieira
Souto, Bacharel em sciencias pbysicas e mathematicas e engenheiro
civil. Rio de Janeiro. Lima C. Teixeira <.\: Comp., 1876, 1u-4' gr. de
174 pp.

Exp.: Ins~i~uto Pol)"technico.

CHILE

r

1639. Miselanea astrouomica. 1 vaI. Collecção dos trabalhos
SClguintes, as-ignado:; pelo Sr. J. Iguacio Vergara, director do Observa
torio Astrooomico do Chile, segundo a ordem de impre-são observada no
presente volume:- Obsel'vaciones meteorológicas hechas eo el Observa
torio A trooomico de Santiago, i eu el faro de Valparaiso, en el afio de
1866; comunicadas a la Uuiversitlad de Chile en mayo de 1867. Santiago
de Chile: lmprenta Nacional, 1867, in-4' de 63 pp. - Compl'eheode as
observações m teorologicas e1fectuadas DO Observatorio Astrooomico
durante o <1nDO de 1866, form:tudo a contiuuação das publicadas pe lo
Dr. Mo stae pelo autor, ralativas aos anDOS de 1860 a IBM (as primei
ras), e ao de 1865 (as segundas); seguindo-se as thermometricas e
do estado atmospherico praticadas no pharol de Valparaizo no mesmo
anuo de 1866; - Observaciooes meteorológicas hechas eu el Observa
tario Astronomico de Santiago, i eu el furo ue Valparaiso eu el afio do
1867, comuuicadas a la Uuiversidad de Chile en Elnero de 1868. San-

e tiago de Chile: lmpren!a National, 1868, iu·4'de 62 p.; - Observacio
nes meteorológicas hechu's en el Observatorio Astrouomico de Santiago,
i en el faro de Valparaiso, en el afio de 1868 i comunicadas a la Univer-
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sidada de Chile en euero de 18f>9. Santiago de Chile: I mprenta Nacional,
1869, in-4° de 60 pp.; - Apuntes soore el temblo!' dei 7 de julio de
1873 en Santiago de Chile i sobre el hundimiento ~ue tuvo lugar en Bo
livia en agosto rIe 1873. Santiago: lmprenta Andres Bello, 187i, in-4°
de 76 pp.; -Informe presentado ai ministerio de illstruccion pública
por el director dei Observatorio Astronómico. Santiago: Imprenta de la
Epoca, 1883, in-4° tIe 17 pags.; tratando da idéa proposta pelo governo
dos Estados Unidos da America do orte de reunir em Washington uma
con ferencia destinada a fixar um primeit'o meridiano e uma hora zero
universal.

Exp.: Governo do Chile.

1640. Anuario de la oficina central meteorolójica de San
tiago de Chile, 18696. 1875.

Santiago de Chile. Imprenta Nacional, 1870, 71,73, 79 e 84,
5 vol. in-4.o

Collecção impoi-tante de noticias, observações, diagrammas,
memorias, instrumentos, tIados, etc., sob a meteorologia do
Cbile, reunidos em 5 volumes e publicados pela repartição cen
tral meteorologica dessa republica, installada. em Santiago, desde
sua Cl eação, em 1868, até 1875. Esta repartição é uma secção da
Faculdade de sciencias l hys;'-:a e mathematicas da Universidade
do Chile, funccionalldo soLJ a direcção de uma commissão composta
de tres membros da l'eferid'L f"culdade, por ella eleitos em cada
anno, com um ajudante nomeado pela commis ão, o unico grati
cado com 25 pesos mensaes, pois que os outros servem gratuita
mente.

O lO volume deste Annuario (in·4o de LXIV - 437 pp.) consta
de uma pequena introducção historica e explicativa, nece saria á
boa illtelligencia do texto, de um resttmo das observações me
teorologicas eITectuadas na republica no anno de 1869 com 0
barometl'o, thermometro, psychrometro, anemometro e pluvio
metro; tremol'es de terra. observados em Copiapó em 1868: em
varias localidades em 1869 ; e em Valparaiso, de 1857 a 69, por
D. Robel'to Rudge; seg-uindo-. e as observações ordinarias do
texto até paginas 39 I, quando termina o presente li vro com um
appel.ldice, que trat" de dons trabal lJos importan tes do illustre
sabio D. 19nacio Domeyko, reitor da Universidade do Chile e
há pouco roubado pela morte as glorias scientitlcas de sua pa
tria, a que tanto honrou: instrucções para flS observações
meteorologicas, e observações actinometricas- radiaçilo nocturna
debaixo do céo de San tiago.

O 20 volume (in-4° de LXIlI - 184 pp,) consta, ig'ualmente de
uma introducção, tratando, entre outt'as cousas, do emprego dos
teleg-raphos electricos Das ob ervações meteorolo~icas. No texto
se occupa exclusivamente dessas observaÇÕes leitas em 1870
em Copiapó, la Serena, Santiago. Valdivia, Caldera, Coquinho,
Valparaiso, Constitucion, Corral, Ancud, Puerto-Montt, ter-

.,
., ..

..
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minando por um appendice, que trata das agitações oceanicas
'UCCorridas nas costas do Pacifico pelo terremoto ele 13 de agosto
,de 1868, por D. Ignacio Domeyko.

No 3° volume (in-4° de CCLXXIV - 371 pp.) estãocomprehendi
das as ob ervações eJfectuadas nos annos de 1871 e 1872, além de
uma introducção dividida em XlII partes, tratando de noticias
geraes, correcções a fazer nas temperatura métlias de varias
localidades do Chile, resumos tabellares de observações meteoro
logicas sobre chuvas, pressão atmospherica, temporal, etc.,
tremores de terra obsel'vados em varios pontos da republica, em
1871,72 e em Santiago desde 1849 até 1865, por D. i\gustiu J.
Prieto, etc.. Em appendice, traz o segninte : estudos sobre o
múvimento gyratorio nos terrcmotos, por D. Ignacio Domeyko ;
observações meteorologicas feitas em Corral, Valdivia, pharol de
Quiriquina, Talca, Constitucion, Observatorio Ast1'onomico,
pharol de Valparaiso, Coquinbo, lycêo de Copiapa e pbarol de
·Caldeira, durante a 1" quinzena. do mez de julho de 1873;
e apontamentos obre o terremoto de 7 de julho de 1873; por
D. José 19nacio Vergara, director do Observatorio Astronomico
do ChIle.

O 4° volumo (de LXVIl - 425 pp.) trata das observações me
:teorologicas durante os annos de 1873 e 1874.

O 5° e ultimo volume (appendice aos annaes da Universidade

'do Chile e in-4° de XlII - 375 pp.) consta de 3 partes (listinctas,
Das quaes trata dos mappa . com as observações meteorologicas
eífectuadas em diversos pontos da costa e interior tia republica
do Chile; de um tl'abalho sobre o terremoto sentido em Is
chia em 28 dejulho de 1883, suas causas provaveis, por MI'. Dau
brée (traducção das - Millutas da Academia de Sciencias de
Pariz - por D. Luiz Zegers); e outro, original de D. Francisco
Vidal Gormaz, sobre o terremoto de 9 de maio de 1877.

Exp.: Governo do Chile.

1641. Ensayo histórico sobre el clima de Chile ( desde los
ti.empos prehistaricos hasta el gran temporal de julio de 1877). Por
B. Vicuiía Mackenna.

VaZpal'aiso: lmprenta deZ 1I1el'Ctll'io, 1877, 1 vol. in 16 de XI
-490 pp.

Sob o titulo acima, contém este livro uma somma considera
vel de dados e conhecimentos uteis para o estudo da climatologia
do Chile. Trabalho de incontestavel valor s ientifico, é o resul
tado de uma longa serie de observações meteorologicas executa
das com o proposito de fazer conhecer o clima des e paiz desde
os tempos immemOl'iaes até o grande temporal de 1877. NeUe
e.stão cuidadosamente estudados e descriptos, em capitulos dis
tJl1ctos, todos os phenomenos meteorologicos de interesse para a
agricultura do Chile.

Dos E tudo feitos concluio Mackenna: 1", que a estabilidade, a
reg-ularidade, a harmonÍ<. e a doçul'a do clima do Chile, são a regra
geral de sua meteorologia, comprovada pela experiencia de tres
seculos e pelos resultados das sciencias experimentaes i 2°, que as
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sêccas são excepções antigas, porêm periodicas e alternadas, do
estado normal do clima do Chile, tendo dimInuido de inten'idade
com o correi' dos anno ; 3°, que s periodos de humidade do clima
teem sido mai Ilumerosos e frequentes que os de sêcca, especi
almente no seculo actual; 4°, os anno de alluviões guardam certa
proporção progressiva nos periodos d sêccas, interl"ompendo-as,
pI'ecedendo-as ou seO'uinelo-as; 5°, os p riodos ele llumidatle se
apresentam como agrupamentos de annos, e o de êcca como pbe
nomenos i 'olado, violentos e interrompidos, e a concentração
da clJUvas em uma ecitai;'ão d terminada, do me mo modo que a
fôrma excepcional como aquella obram sobre o solo, constitue
um privilegio valioso para a agricultura. elo paiz; 6°, ati chuvas
do clima do Cllile obedecem a leis geraas exteriores de meteoro
logia universai, 7°, os terremoto e os movimentos da lua podem
ser considerados no Cllile como ,J!'ognosticos importantes das va
riações atmo~pbericas e especialmente das chuvas; 8°, a topo
graphia do paiz modifica, pOl'ém não domina, as leis geraes que
acarretam as cbuvas em u solo; 9°, os lJosques ô teem intiu
encia e participat,'ão local e indirel.ltlt nlt formação da chu va em
totIas a zonas do paiz j 10°, a il'l'igação artificial tem conseguido
re tiluir em grande p.lrte e quiC;a augmentado as fontes de eva
porui;'ão no territorio cultivado; 11°, o que no Chile COl're o risco
de extinguir-se não ão as chuva, ma sim os rios; 12°, a olução
da actual cri e agraria esta ua adopção de um va to systema de
repre'as d'agua e nn. reforma da legi lação ,"igente; 13°, deve
dar- e ao ob ervatorio nacional e a repartições meteorologicas
do paiz uma organisação mais pratica e etTIcaz.

Exp,: Govorno do ChUo.

1642. Observaciones meteol'olôjicas hecbas en el Obser
vatorio Astronomico de Santia.go. 1873-1881.

Santiago de Chile: Impl"enta Nacional, 1884, I vol. in-4° de XCV
266 pp., não comprehendida 45 íls. contendo diagmmmas, impressos
na litbogr. Brandt.

CoUecção de observações meteorologicas e.ffectuadns pelo
pes oal do Observatorio Astronomico do Chile, diriO'ido pelo
Sr. José 19nn.cio V rgara, durante o perioelo clecurrido eutr 1873
e 1881. E' precedida de uma larga introelucção, contenelo infor
mações e noticias gel'aes sobre os ilJstrul1Jentos meteorologicos
existentes ne se Observatorio, SLla descripção e uso.

Segue- e a introC!ucção a parte das observações meteoro
logicas ordinarias e honrias praticadas durante os anno de 1873,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 ; depois uma parte consagrada aos
phenomenos accidentaes: chuvas, tempe,t· des, granizo, neblinas,
geladas e tl'emores e ruidos ubterraneos. occorridos no Chile
dentro do refel'ido pel'iodo de 8 annos; trazendo em contiuuação
um appenclice que trata cios seguinte3 interes antes assumpto :
memol'ia apre-entada ao gov6mo pelo director do Observatorio
sobre a adopção de um primeiro meridiano universal; dados sobre
o terremoto de 9 de Maio de 1877, pelo director da repartição by
drographicaeloChile, o Sr. capitão de fragata Francisco Vidal Gol'-

."
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maz, e estudo sobre ~s perturbações electro-magneticas da atmos
phera, pelo Sr. Fernando Cabrera in 'pector uas linhas e
officinas dos telegraphos do Estado. Uma co!lecção de 28 mappas
com o traçado dos cliagrammas de todas as observações meteorolo
gicas, anteriormente citadas, dentl'o do referido periodo de 8
annos, completa a presente obra, de incontestavellltilidade pra
tica e valor scientifico.

Exp.: Governo do Chile.

1643. Modelo deI extracto dei diario meteorolójico, acordado
en la conferencia de Bruselas en 1853, que deve 1levarse en los buques
de guerra y mercantes de todas las naciones.

Santiago ele Chile: Impl'en 7e la libre1'ia del Mercurio de A. y M
Echeverria, 1874, in-fol.

Exp.; Governo do Chile.

1644. Observaciones meteorolójicas hechas en el Obser
vatorio Astronómico de Santiago. 1882-1884.

Santiago de Chile: lmprenta Nacional, 1885, 1 vol. in-4° de XXXIlI
1I9 pp., não comprehendendo 30 fls. com diagrammas, impressos nn
lithograpbia Brandt.

Este livro comprehende as observações meteorologicas e:tre
ctuadas no übservatol'io Astronomjco do Chile, sob a direcção do
Sr. José 19uacio Vel'gara, durante os anno' de 1882, 1883 e 1884,
Está precedido de uma p3quena introducção explicando os re
sumos tabelJal'es das observações contidas no texto, a qual
seguem-se 18 mappas com o traç Ido do diagl'ammas de tempe
ratura, pl'essão atmospberica, lJumidade ralativa, força elastica
e pluviometro durante o periodo acima citado.

Exp.: Governo do Chile.

1645. TerlD.as ele Chile I voI. coutendo:

-Guia i descripcion ele las termas de « Et T1tpungato » p1'ecedi
das de algtmas nociones jenerales sobl'e las agtlas minerales, por
Emílio DOl'may, doctOl' en meelicina de las Universidades de Paris
i de Santiago.

Santiago: lmprenta Victoria. 1887,8° peq de 86 pp.
-G'uia ele las ter'mas de Chillan, pOl' el Doctor Eutogio Cortine:::

Santiago de Chile: lmprenta de ({ La Estrella de Chile », 1887.
Trabalbo composto de 80 p gs. e dividido em duas partes di t.inctas
A la comprehende: uma viagem as tbermas atr~1.Vez ela montanha
com a descripção das paragens clistinctas encontradas em seu
trajecto; descripção topog'l'aphica e geologica do local das ther
mas e Sllas cercanias; hydrologia therma1 ; vertentes, sua origem

r thermalidade e mineralisaçãoj fumal'olas e vapores; estudos phy
sicos e cbimicos das aguas; analyses ele cada urna dellas ; clima
tologia e meteorologia. A 2a parte trata, em capitulos, do
segu inte :. estudos pbilosophicos das aguas; sua acção sobre o



METEOROLOGIA E MAGNETISMO TERRESTRE 425

orgaui"mo são j estudos therapeuticos; acção da agua sobre o
orgaui mo enfermo, quer em banho, quer em bebida; sua appli
<ração em enfermidades di tinctas; accidentes que occorrem du
rante o tratamento tlJermal j e hygiene thermal ;

-una exctwcion a las tel'ras i 0.1 nevado de Chillan por J . .A. P.
Santiago de Chile: Impl'enta de ({ Ellndependiente », 1883;

-Las termas litiniferas dei valte del Cachapoal. Valparaiso;
lmprenta ele «La Patl'ia», 1887;

-Estudio sobre las aguas tennalesdelpuente dei Inca por el Doc
tOi' L. Darapsky. Buenos-Ayre . Imprenta de Pn.blo E. Coni é
hyjos 18 7,8 gr. de 41 PP"

E re(lrodl1cção do artigo publicado no Boletim. da
Academia Nacional de Sciencias de Córdoba (tomo IX,
pag. 407 e eguintes);

-La lel1gua araucuna, p01' el Doctor L. Dampsky. Santiago
(le Chile. Imp"enta Cervantes, 1888, 80 gl'. de 35 pp.

E' reproducção de publicação feita na Revista de Al·tes y Letras.
Exp.: GO"erno do Chile.

BOLIVIA

1646. Conocilniento dei Tiempo, por Agustin Aspiazu. La
Paz. Impl'enta de El Citldadano, 1880, I "Vol. in-8° de 61 pp.

E' um almanack meteorologico e astronomico, calculado para
La Pa,z.

Exp.: Governo <lo. Bolivia.

1647. La Revista MéLlica, periódico mensual de medicina,
cirurjia y ciencias naturales. ln foI. gr. de 8 pp.

Collecção de 14 numero, do n. 3 ao n. 16, de 18 de dezembro
de 1881 a 18 de janeiro de 1883 quando deixou de ser impre sa.

E' de muita importancia e ta publicação, por conter detalhadas
e intel'e ~antes noticias ácerca da botanica da BoliYia.

Trata com proficiencia do seguintes a umpto <Jue ã.otambem
de interesse geral: «La Coca. Datas, observaciones yestudios
sobre la Coco»: Mono~raphiapublicada pelo Dr. icanor Itur
ralde, sob os n .4,5,0,7,8,9,10,13 e 15 e pp. 24, 31,32,37,
38, 42, 43, 51 52, 59, 60,93, 94, 107 e 108 desta H.evista, na
qual e oceupa dos e1reitos anesthesicos de se vegetal, quatro
annos antes das applicações que com elle se fizeram na Europa e
America;

« Mal ele ilIontanas. » :Memoria apresentada á Sociedade de
Sciencias l\Iedicas de La Paz; e 4. Aguas tel'males elel Departamento
de La Paz »: Trabalhos, ambo , do Dr. M. B. Mariaca;

..
...
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o l° contido nos ns. 4, 5 e 6, nas pp. 18, 19,20, 28, 29, 30, 33,
34 e 35 de 18 de janeiro, 18 fevereiro e 18 de março de 1882; o
2° representado pelll n.· 3° da mesma Revista, correspondente
a 18 de dezembro de 1881, de pp. II a 13 ;

« Ciencías naturales. Botáníca Medicu, poptllar, pacena. llIedi
cacion emoliente.- Familia Malváceas. » Artigo contido nos ns. II
e 12, de 18 de ago to e 30 de setembro de 1882 j

«Botdni a 111tJdica, popula,', pacena.- Família Chenopódeas »:
Artigo da Revista, n. 16, pp. 115-117, de 18 de janeiro de 1883;

4. Lijeras obse"vaciones climatológicas ti higíenicas de la Provincia
de Omasuyos en el departame"to ele La Pa:;. » Estudos contidos
nos ns. 7, 8, 9, 10, 12, 14 e 15, de 18 de abril a 18 de dezembro
de 1882, escl'iptos e publicados todos pelo Dr. José Romero.

Exp.: Governo da Bolivja.

1648. Oonstitucion Medica de La Paz, por el Doctor Ramon
Za-pata. ln foI. gr. de 37 pp.

E' cópia manuscripta, ampliada c refundida pelo autor em
virtude de erros de imprensa contidos na revista Uníon llIedica
de 1 de abril de 1887 a 30 de junho do mesmo anno, em que foi
~sta notavel monographia publicada (os. 2 e 5).

Depois de breve estudo sobre a posição geographica de La Paz
e sua constituição physica, entra o autor em apreciações rigo
rosa sobre a constituição medica dessa cidade, abundando em
extensas e minuciosas observações sobre o clima, as molestias
eodemicas, os estudos e anaIyses a que sujeitou seus productos
naturaes, etc., destacando-se desse trabalho o trecho que se
refere a enfermidade chronica, diatesica da cidade de La Pl1Z
(e proviLVelmente de toda a Bolívia, porque o abbade Dr. Mako
na sua obra Descricion de la provincia do los Jfójos, etc.,
tambem cita a mesma molestia) o cancro, mais commum na
mulher, a quem ataca mais frequentemente o utero e os seios. E'
para surprehender, diz o Dr. Zapata, o numero de mulheres
a.ffe tadas de cancro uterino: calculariamos em 3 a 4 %, e quer
no Hospital Loaiza, quer na clinica civil, a frequencia dos casos
é igualmente pam admirar. Trata ainda de demonstrar que o
aIcooli mo é um dos envenenamentos que maiores males causam
a população de La Paz. Falla das vaccinas e febres, seus
caracteres e modo ue curaI-as, e, a respeito da febre amare lia,
diz que no seculo passado aCl"editava-se que esta tcrrivel mo
Iestia não podia desenvolver-se além dos limites comprehendido
entre 25° de lat. S. e 35° de Iat. N., elevando, depois, em 1817,
a Academia de Medicina de Pariz até aos 48° a cifra anterior.

As epidemias que assollaram mais tarde a Irlanda e a Escossia
obrigaram a variai-a, em vista da situação geographica destes
paizes, collocados respectivamente debaixo dos 53° e 54° ao N.
Por aqui se vê, conclue o autor, que se passava antigamente
com o vomito negro, o que hoje se dá com o cholera ... etc.

Exp.; Go..erno da Bolívia.
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1649. La Union Medica, órgano de la 80ciedad de ciencias
Medicas de La Paz. ln foI. gr. de pp. 8 e 12 desde o 5° numero im
presso em La Paz em typographias distinctas.

lntere 'sante revista de estudos de medicina, redigida pelos
81'S, Drs. . Iturralde, R. Zapata, Luiz Piéro]a, Mariaca e C. R,
Al1iaga, fundada em 14 rle Março de 1887, Con ta de uma
coUecção de 16 numeras, des'a época até 3D de maio de 1888.

Em suas paginas notar-se, entre outros, as seguintes interes
santes que tões;

-La Yal'eta, uma especie de mu go chamado pela sciencia
Bolax Glebaria, planta pequena, perenne e hermaphrodita, e á
qual recorrem o naturaes como remedia excellente e efficaz
para debel1ar as pneumonias e rheumatismos apanhados nas
alta planicies da Bolivia, onde medra esta planta: é artigo
contido no n.O 3 de 15 de abril de 1887;

-El Amachi-peke, n. 4 de 3D de maio de 1887.
O amachi-peke ou cabeç< de passal'o é um dos vegetaes das

montanhas de Yungas mais uteis e apreciaveis que s conhece
na Bolivia, quer pela facilidade de seu cultivo, quer pela
grande quantidade de [ecnla que contém. E outros estudos
e memorias de importancia real.

Exp.: Governo da Bolivin.
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Ensino geographico

1650-ResUlD.en de la geografia de Venezuella, por \gu tin
Codazzi, sobre el mismo plano que el ele Balbi y segun los conocimientos
práticos auquiridos por el aulor en el curso de la comision corograficn.
que puso á su cargo el gobierno ue enezuela. -Paris. Imp. de H.
Fo«rnier &: O., 184t., t 'Vol. in-8.o

Exp. ; Bibliotlleca Imperial.

1651. Cat.ecis:m.o de geografia, para el uso de las escuelas pri
marias de la Republica, formado de orden de! supremo gobierno, por
una comision de la sociedad litteraria de esta capital. Sucre, Imp1'ellta
de Oastillo, 1845., in. 4° de 50 pp.

« Exploracion de los Rios y Lagos del departamento de! Beni y en
especial el Madera praticada de orden de! supremo gobierno de Bolivia,
por José Agustin Pa.lacios. Ano de 1862. Imprenta Pacena. »in. 40 de
38 pp. ; e

« Viage por el Bermejo-Reconocimiento y descl'ipcion deI Rio de
Ta,rija.

Por João Oodarra » i11. 4° de 42 pp.

Estes 3 trabalhos estão reunidos em um só volume.
Exp. : Governo da Bolívia..

1652. Diccionario geographico, historico e descriptivo do
lmperio do Bl'azil, contendo a origem e historia de cada provincia, ci
dade, villa, aldeia, sua população, commercio, industria, agrÍ(mltura, e
productos mineralogicos, nome e descripção de seus rios, lagõas, serras
e montes, estabelecimentos litterarios, navegação, e o mais que lhes é
relativo; abra colligida e composta durante vinte e seis annas de resi-
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dencia e de longas peregrinações por diversas provincia, do Imperio
com o auxilio de nm sem numero de manuscriptos e de obras publicadaS
em diversas linguas por escriptores tanto antigos como modernos, e de
muitos documentos otIiciaes, por J. C. Mi liet de Saint Adolphe e tras
ladada om portuguez do manuscripto inedito francez, com numero~as

addições pelo Dr. Caetano Lopes de Moura, publicado sob a direcção
de J. P. Aillaud, vice-consul de Portugal em Caen, dedic:.tdo aS. M.
o Imperador. Com um mappa geral do Brazil e cinco planos elas cida
des e portos principaes. Paris. Typ. de Fain e Thund, 1845., 2 vols.

in-8. 0

Exp. : Bibliotbeca lmperial.

1653. CODlpendio de geographia offerecido ao governo de
Sua Magestade o Imperador em 1838 e por eUe aceito p:1ra o estudo dos
alumnos elo Imperial CoUegio de D. Pedro, II por Justiniano Jo é da
Rocha, 2"' edição Rio de Janeiro Typ. do Bmzil, 1850, 1 vaI. in-8. 0

Exp.: Bibliotbeca Imperial.

1654. Geogra:fja de la Republica deI Ecuador, por Manoel
Villavicencio, Doctor en medicina y miembro de varias Academias cien
tificas, New-York lmp. de Robert Cl'aigftead, 1858, 1 voI. in-B' com map
pas intercalados no texto.

Firmando-se no que havia de conhecido na republica, div
sua obra este autor em quatro partes: alo. trata do que se soube
antes da descoberta da America ; a 20., do relativo ao dominio
11e panhol; a 3"', das divi 5es territoriaes desde a inde
pendencia até nossos dias, e a 40., que serve de base ás anteriores,
contém os principias geraes de geographia physica, politic<'l., etc.,
etc. Aeste tratado acompanha uma carta geographica em grande
escala, feita pelo auior, que aliás não possuia na occasião dados
certos de alguns logares.

Exp.: Bibliotbeca Imperial.

1655. Trat.ado de geographia elementar, physica, historica,
ecclesiastica e politica do Imperio do Brazil, obra inteiramente nova. De
dicada a Sua Magestade o Imperador do Brazi!.

Autores Dr. J. J. Amedéo Moore e lente V. A. Malte Brun.
Paris, Aillattd, J1iIoulon & Comp., 1861,1 vai in-8. 0

Exp.: Bibliotbeca Imperial.

1656. Geographia da provincia de S. Paulo, adaptada li
lição das escholas e oíl'erecidaá Assembléa Legislativa Provincial por
Machado de Oliveira, mandada imprimir ·por ordem do Exm. Se. Pre
sidente da provincia Dr. João Jacyntho de Mendonça. S. Paulo, Typ.
lmpe~'i'll de J. R. A.!Yla1·ques. 1862.

Elxp : Dr.Brasilio ~rll.chado.

r
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1657. Pa.z Soldan (Mateo). - Geografia dei Peru. Obra
postuma. Publicada a expensas dei Gobierno Peruano.. Paris. Libreria
de Fennin Didothermanos, hijos y C., 1862,2 vols. in-8 gr.

Exp.· Bibliotbeca NacionaJ.

1658. Geografia Fi ica y Politica de los Estados Unidos de
Colombia, escrita de orden dei Gobierno general por Felipe Peres. Bo
gota, 1 62, 2 vols.

Exp.: Secretaria dos Estrangeiros.

]659. Apontalllentos para o diccionario liistorico, geogra
phico, topographico e e tatistico da provincia do Maranhão, por Cesar
Augu to Marques. Maranhão. Typ. do Correia de Frias, 1864,1 vo1. in-4°.

Exp.: Bibliotbecn Imperial.

1660. Diccionario bistorico e geograpllico da província de
S. Pedro do Rio Grande do Sul, contendo a historia e a descripção da
provincia em relação aos tres reinos da natureza j sua descripção geo
graphica e hydrogt'aphica, bem como sua divisão politica, judiciaria e
eccle iastica j os commandos supet'iot'es com LI respectivas forças; os
diveesos governadores com as épocas de suas nomeaçõe_ ; a população,
limite a superficie; a in trucção publica, industria e Gommercio; os
monte, rio e la"'os j as cidades, villas, colonias a logara principaes
com a data. de suas fundações' etc., etc., por Domingos de Araujo e
Silva, bacharel em sciencias ma.thematic.1s a physica , engenheiro
geographo, civil a militar, capi tão do estado maior de 1a classe,
coadjuvante da escola central, proressot' honorario da Academia das
Bellas Artes, e socio e!l'ecti vo do ln ti tu to Polytechnieo Brazileiro.
Rio de Janeiro, em casa, dos editores Eduardo, Henrique Laemmert,
1865, in-8° gr. de ( intr.-VII ) 192 pp.

Exp.: Instituto Pol)'Lecbnico.

1661. Paz Soldan (Mariano Felipe). Atlas geografico dei Pern,
publicado a expensas dei Gobierno Peruan .

Pen'iz Imprenta de A.I. Lainé y J. Hava}'d, 1865, in-fol. max.
Exp. : Bibliotbecn Kaciounl.

1662. DiccionariQ geográfico de la Republica de Chile. POJl"

Francisco Solano Asta-Buroaga.
Nueva-Yol'k, D. Appleton &: C., 1867, in-12 de VIIl-421 pp.
E' trabalho consciencioso e de incontestavel utilidade llratica,

organisado pelo autor depois dos subsidios colhidos prlUcipal
mente na viao-em de inspecção que fez como director geral dos
Correios daquelle paiz, em 1860.

Exp.; Go\'erno do Chile.
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1663. Description géographique et statistique de la Confé
déracion Argentine, P(l.r V. Martin de Moussy. Deuxiême édition.
Atlas.

PaI' is. Librairie ele Firmin Didot Fre es, Fils & O. Imprimeurs
de l'ntstitut (Imprimerie Adolphe Laine), 1873.

E' o atlas da geographia phy"ica da Republica Argentina, pre
cedido de 20 paginas de informações precio as sobre a geographia
e a estati tica da republica, baseadas sobl'e dados e observações
scientiô.cas proprias e resultantes de estudos comparativos e cri
ticas dos documentos publicados o inedito:::, que o autor conseguia
reunir ácerca das explOl'ações e viagens feitas pelas regiões do
Prata, por navegadol'os conhecidos e de reputação scientifica.

O atlas consta de 29 excel1entes carta, a saber: (n. 2),0. carta
do imperio hespanhol nas duas America:; elll 1876; (n. 3), a
carta da America do Sul, dividida em seus diITerentes Estados j
(n. 4), o fac-simíte do uma carta ela bacia do Prata, publicada
p~lo missionarios da Companhia de Jesus, em 1732 j (n. 5), a
carta da Confederação Argentina, dividida em suas diITerentes
provincias, limitrophe com os pai zes vizinhos; (n. 6), a carta histo
rica <la provincia das Missões; (n. 7) a, carta da provincia de Cor
rientes, do territorio das Missõe edas terras adjacentes j (n. 8), a
carta da provincia de Entre-Rios e Santa Fé, assim como a da
Banda Oriental j (n. 9), a daprovinciaele Buenos-AYL'e:; ; (n. 10), a
do tereitorio indiano do Su1j (n. 11), n. carta da Patagonia e dos
archipelagos circumvizinhos ; (n. 12), acarta das pL'ovincias de
CordolJa e de San Luis j (n. 13), a das provincias de Mendoza,
Araucania e tia maior parte <lo Chile j (!l. 14), a das pL'ovincias
do S. Juan e La Rioja com as regiões vizinhas; (n. 15), a. das
provincias de Catamarca e Tucuman; (n. 16), a carta das pro
vincia de Salto e Jujuy, e uma parte da Bolívia j (n. 17), a da
provincia de Santiago-del-EsteL'oj (n. 18), n. do GL'an-Chaco e re
giões vizinhas; (ns.19 o 20),as cartas physica da Amarica do Sul
e da Confederação, com detalhadas noticias obl'e as reo-iõe natu
raes, climatologia, hydrographia, orographia, geologia, minera
logia e a geographia-zoologica e botanica de cada uma j as que
trazem ns. 2l e 22 representam côrtes geologicos div rs s; as
sob ns. 23, 24,25 e 26 representão côrtes orogruphico di
versos na Republica. Argent:na; as de ns. 27, 28 e 29 repre
sentam as cartas de diversos ponto' cios rio da confetleração j
terminando o util e precioso atlas com a carta das viagens do
autoL', dos caminhos de ferro da republica, passagens ou tL'a
vessià' para os Andes, etc.

Todas ellas se acham repre-entadas em esc~las diversas, com
bastante pl'eci'ão e furam c-:lnstruida.s, e publicarlas nos annos
de 1865, 1866,1867,1868 e 1869.

Exp. : Govel'uolAl'gentino.

1664. Diccionario historico, geogr.lphico e estatístico da
provincia do Espirita S:llltO, organizado em vil'tude do contracto cele-
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brado aos 6 de Julho de 1876 com o jiresidente d(l, mesm(l, pl'ovincia pelo
Dr. em medicina. Ces:w Augusto Marques. Rio ele Janeiro. Typ. Nae.
1878 in-fol.

Exp.; Bibliolheca Imperi:ll.

1665. Geog'rafia de Bolivia, l'eelact(l,da por Jermán Aliaga,
doctor en am bas facul tades y profesor en cioncia y letras. La Paz:
Libreria .qenel'Ul de Jose 111. lt'a,'{un, 1884, I vaI. ill-12° de 31 pp.

Trabalho destiuado á instru çio pl'imal'ia, elementar e supe
rior do elistricto de L:\ P<\i~.

Exp.: Governo dn Bali\'ia.

1666. J. E. Wapprous. A geograpbia physica do Brazil (refun
dida) - edição condensada. Rio de JfJ.nei,'o. Typ. de G. Letl:ril1!1er' & Fi
lhos. 1884.

Exp.: Bibliolheca Imperial.

1667. Con'lpendio de geografia. de cri lltiYa. Por Manoel
Salas Lavaqui. Obr..~ apl·obad,\. por la Univesielad de Chile. Segunda
eeliciou corrigida.

Santiago de Chile: Libl'. Calon. de A. Pesfe i Comp. Leip:;ig,
Imprentade F. A. Broeh'aus., 1884, I vol. in-8.o gr. de XIl
220 pp.

Exp.: GOVCI'OO do Chile.

11'\68. COlD.pendio de geografia. moderna descriptiva, por
J. J. d' Ardailloll. Septima edicion correjida seguu los ultimo i
mejores datos.

San!iago de Chite,lmpr. Victoria, de II. lzquier'do, Comp. 1884,
ill-8° ele 142 pp.

Obra approvada pela Universidade para uso das escolas cln.
repulJlica e adoptada na maior parte dos collegios

Exp.: Governo do Chile.

1669. l\:Iapa dei mundo, constl'uido por encargo dei golJierno
de Chile para el uso de lo establecimiento~ de in trucciou primaria de
la. republica, por AI varo Bianchi Tupper. Escala. = I: 15.000.000. Li
tografi.ado bajo la direeeioll de Pecl1'o Cadot, Santiago, 1884.

E' trabalho colorido, nitidamente impresso, e approvado pela
repartição hydrographica da r publica. Em escala pequena vé- e
á margem deste nmppa-mundi as representações graJ1l.ieas do'>
dous hemispllerio da terra, continental e marítimo, o diagramma
das aI tura.s das principaes montanhas do mundo, o l11a.ppa eSI e
eial da zona do Oceano pacifico occupada pela Oceania e a. •
extensão dos princípaes rios da terra. Projecção stereographica..

Exp.: Governo do Chilo. ~

Ge og'·. pbysica 29
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1670. l\.Iapa de Norte America e Sud Amel'ica construido por
encargo deI gobierno de Chile para el uso de las escuelas primarias de
la republica por Carlos 1. Prieto. Escala: 1:7.50 .000 Litogr'afiado e
Impresso bojo la diTeccion de Pedro Cadot, 1884.

Trabalho approvado pela repartição hydrographica do Chile,
dividido em duas partes: mitppa da America do Norte e mappa
da America do Sul, reunidos em um só quadro. Colorido. Pro
jecção stel'eographica.

Ex!'.: Governo do Chile.

1671. ~.Iap2J de Chile cOll.>truido por enca,rgo deI Gobieruo de
Chile para el uso de las escnelas primarbs de la Republica, y en vista
de los datos mas recientes por Alejandro Bertrand, injell iero civil,
escala: 1: 1000.000. Litogmfiado hajo la direccion de Peij'o Cadot.

(Santiago), 1881.

Tmbalho nitido de impressão, colorido, esta dividido em 3 sec
ções representadas em um só mappa: a pl'imeit'it compõe-se do
mapp geral do Chile, na diminuta escala de Om.0095: I , com
parte ebs republicas limitrophes e Ter!'a, Austrae.:i, encimado
pelo titulo-Republiva de Chile-com o emblema dessa republica,
e ao lado o perfil da cordilheim dos Andes com as altitudes em
metros, dos montes dessa, cordilheira; a segunda e terceira sec
ções repre entam a estreita e extensa facha de terra comprimida
pelo Pacifico, de um laJo, e as republicas Argentina e da Boli
via e a Patagonia do outro, comprehendida entl'e o pal'alLelos
de 180 e 440-e que forma o Chile-mostrando a divisão adminis
tl'ativlt desta republica em provincias, departamentos e te1'1'i
torios por diversas córes. Projecçiio de Flamsteac1.

Ex!'.: Governo do Chile.

1672. Elen1entos de histol'Í.t natul'al, de Rudolfo Amando
Philippi. Quarta ecUcion, correjiLla e aumentada con gl'an numero de

figul'as en el texto.
San!iügo. (Leipi:Jg: Impl'enta de P. A. BI'oc7dueus), 1885, 1 vaI in-8o

gr. de 410 pp.

E' obl'a destinada DO ensino da Historia Natural, escripta de
modo a ComeceI' aos aluml10s os elemento desse ramo de conheci
mentos humanos debaixo do ponto de vista prat.lco e prescindindo
de todas as questões puramente scientiticas, pelo DI'. R.. A. Phi
lippi, professor de botanica e zoologia do Instituto Nacional do
Chile e auto!' de vl1.rias outl'as obras de meri to que figul'am na
exposição d s-eographia, fhzendo pal'te do presente catalogo.

Est!l, dividida em tl'e8 partes distinctas: Zoologia, notanica e
Elementos de Geologia, tl'azendo um grande numero de figu
ras nitidamente gravadas.

Exp.: Goveruo do Chile.
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1673. Diccionario Geografico E tadistico Nacional Argen
tino por l\Ial'iano Felippe Paz Soldan. Btle1l0S Ai"es, .fln!Je~ Estrada,

1885,1 yol. in-4°. gr. de :\.-485 pp. com varios nmppas.

Obra de merecimento real, do incontestaval utilidade e pri
meira que IlO genero 'e publica na Hepublica Argentinn, encena
preciosa collecÇ<'Lo de dados e informações sobre populoção, pro
ducção, riqueza dos territorios da republica, bem como sobre a
geogrophia e estatisticn. de cada provillcin.

Esta e1ividida em e1ua partes: a primeiro, que este volume re
presento, contém mais de 5.000 nomes lo povoações, rios Ingos,
sôrros, portos, bahias, cabos e ele outros Jogares. por menos im
portantes que pareçam, e que g'eographicameute pertencem ao
territorio des n. republica, trabalho este resultante dn. consulta,
feita pelo antor de livros, caderuoJ e numerosas publicaçõe na
cionaes e e tmugeil'a a respeito de os logal'es, com a indicação
da situação geographica de cada um delle.:i, suas condições physi
ca , daelos etitalislicos o outras muitas, su/Ilcieutos para dai-os a
conhecer de modo completo, com a otymologia g'uarauy, arau
cana, quochua. o nymaárica, seO'uudo a orjgem dos mesmos.
Nesta I arto encontra-se, ao pé Je cnda logar ou artigo, o nomo
do autor ou da obr, ele cujos dados serviu-se o illustrado Sl'. Paz
Soltlan para escrevel' o seu excellente diccionario.

A 2" parle,não publicada, constaráda descripção iudi tinctameu
te das povoações e dou1.lis logares da provincias, por ordem
alphabetica, indicando a provincia e departamento a que eUas
pertoucem.

Encon lrão-. e n'este livro 'eis Ciu·ta. geographicas, uma geral
da Republica Argentina (esc. 1:0.000,000), e as outras represcu
tundo a O'overnações croaclas I elo governo !Juonayrense nos cha
mado an tes terri torio:; nacionae , na e cala todas do 1:4.000.000.

Em appendice traz o diccionario (P.O's. 457 e seguin
tes) com o titulo cle BilJliotlleca AI'(jenlilla, um bem organisaclo
catalogo, J?or orJom aI phabeticv, dos all tores arO'en tinos e estran
geÍL'os, cUjas obrns correm im pres as sobrú a o'eooTapllül" llisto
ria, estali lica, olc., clessa republica, e C]ue foram de grande
auxilio para o autor na organisnção do seu trabalho.

Exp.: GO\,Cl'no Argcntino.

1674. Lecciones le geografia para las escuelas comunes, por
Mariano Folipe Paz Soldan. BtWHOS Ai?·cs. Felio:; Lajoualle, editor. (Im

lJrel1tc( ele Juan A. Alsina). 1 vo1. 8° peq. elo V - 120 p.

Compellliio elemontar de geographia geral, cscripto de accol'c1o
com o programilln. sanccionado pejo conselllo de educação, e in
serto no regulamento geral elas oEcolas communs da Republica.
Argenlina.

E'·tá dividiJo em cinco secçãe distinctns: na 1" trnz as pre
cisas e indispcn aveis definições elos lermos technil:os tia geo~
graphia, dando a conhecer suas lli vi ões debaixú de varios
aspectos; na 2", define as di O'orentes linhas ou circulos lio
globo te1'1'e6Ire, c oxplica o que são mappas o globos geo-
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graphicos, e seu uso. A 3a secção trata, especialmente, da geo
graphia. politica da republica; a 4a estuda a terra considerada
como planeta, com seus principaes phenomenos, e traz noções ge
raes de cosmographia.; constituindo objecto da 5a e ultima secção
o estudo da geographia politi.ca em geral.

E' trabalho bem organisado, redigido com clareza e de facil
accesso a todas as intelligencias.

Vem prefaciado pelo autor, com data de 1885.
Ex!'.: Jacoho Peusel'.

r

r

1675. Introducción aI estudio de la Geografia Argentlna,
por Mariano Felipe Paz Soldan. Buenos 11ires. Felix La,ioua'/'le, editor.
(lmprenta de J.!aI~ A. Alsina). 1 vaI. in-8° peq. de 127 pags. Sem de~

claração de data.

Não mencionando os preliminares, definições geraes e divisões
la geographi~, etc., que constituem as primeiras paginas do li
vro, divide-se este em 3 partes: geographia mathematica, phy
sica e geog'raphia politica da Republica Argentina.

Como compendio elemen tal' da geographia particular desse
paiz, destinado pelo autor ao ensino dess:1 materia no lo 1tnno dos
collegios llacionaes da republica, é obra mui aceitavel e que
preenche completamente seu objectivo.

Seu autor, que foi ministro de Estado no Perü, é homem de
sciencia .bastante conhecido na Europa e America, onde seus tra
balhos geographicos são mui apreciados e não pouco teem concor
rido para o completo conhecimento do continente sul-americano.

Ex!'.: Jacobo Peuser.

1676. Geografia de la Republica Argentina, por F. Latzina
Buenos Aires, Felio:; Lajouane, editor. (ImpTenta P. Mo~,illot Paris)
1 vol. in-8° gr. de XII - 758 pags. com muitos mappas illustrando o
texto e o appendice.

R' um tratado completo da geographia geral da Republica
Argentina. Seu autor é notabilidade scientifica do paiz, autor de
muitas obras importantes sobre sciencias o lettras, e actual di
rector geral da repartição de estatistica daquella republica,.

O livro está dividido em 6 partes, nas quaes trata b autor
desenvolvidamente, - além das definições geraes e de uma parte
vaga sobre a geographia .math~I!1atica, e~tudatla coO?- :wmma
proficiencia, - da geographla polLtlCa, botamca e zoologlCa da re
publica, rle seu clima, meteorologia, estatlstica., hydrographia e
orographia. .

O plano tl'açado pelo autor nesta obra é inteiramente diverso
do que com1l1ummente se encontra nos compendios e textos de
geogra.phi.a elementar, que servem nas escolas do lo grão.

Na parte politica o autor estuda cuidadosamente uma por uma
as provincias, os territorios e governações que fazem parte da
Confederação Argentina.
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Acompanham a esla obra 8 nitidas e bem organisadas cartas
geographicas das provincias de Buenos-Ayre~, Santa Fé, Entre
Rios, Córdoba e Tucumall, além do mappa geral da republica e
das estradas de feno, correios e telegraphos da mesma, e dos
planos de Buenos-Ayres e do escudo e bandeira argantinos.

Termina este tratado de geog-raphia da Republica. Araentina
por um appendice de leitura mui util, trazendo a nomenclatura
geoaraphica argentina, a taboa chrouologica com os fundadores
das ci lades e de cobridor de rios da Republica e um catalogo
das plantas industriaes ~ medicinaes do paiz.

Exp.: J(lcobo Peuser.

1677. Geografia de la Republica Argentina por Ma
riano Felipe Paz Soldan.

Buenos-Aires, Felix Lajoual1e, Editol' (Libmirie Gélllirale) , 1886,
1 voI. in-16° de XXI-485 pp., com um mappa em appendice.

E' trabalho de grande merecimento e lIe utilic1adeincontestavel
para o ensino da geo&,raphia especial da Republica Argentina.

Está escripto o planejado com muito metl1odo o clareza e
con ta de 3 partes: na primeira occupa-se o autor com muita
proficiencia do estudo da geogl'aphia geral da republica; na
2" trata com municio idade e intere e da geographia physic<'t e
politica de cada uma das províncias ele per i; e na 33 occupa- e
ela historia e da geographia pl1y~ica e politica das governações
recentemente creadns pelo governo ouon:tyrense nos chamados
antes territorios nncionaes.

O nome de Paz oldan, autor do livro, é bastanto conhecido no
mundo litterario e scieutiftco da America e Europa, como ja ti
vemos occasião de dizer, pelos seus tmbalhos de hi toria, geogra
phi t e de bellas lettras, taes como o Atlas Geoaraphico, o Diccio
nario geograpllico. e tatistico e etymoloaico e a 13eographia do
Pen'!; memoria sobre a demarcação polI tica '1aquella republica,
patria do erudito e operoso escriptor, qu adaptou para sua divisa
0« Sine labore nihil », encontrada em todas as sua obras.

Exp.: J(lcobo Peuser.

1678. Nociones de Geogl'afla de Bolivia. Extractadl1 deI
Compeudio de la misma mate ria. Por Justo LeiglJe Moreno. Cuarta
edicion.

Sucre'; Tipogmfia de El Cj·uzado. 1886, 1 voI. io-4o gr. de 68 pp.

Obra approvada pelos conselhos uoiversitarios dos districtos
de Chuqui aca e La Paz.

Exp.: Governo dn. Bolivia.

1679. Geografia de Bolívia por Alcibiades Guzmán.
La Paz: lmpj'el'lta ele El Nacioltal de Isaac V. Vila, 1886, 1 vaI.

in-8° peq. de 94 pp.

E' obra destinada á instrucção publica desse paiz.
Exp.: GOVC1'no dn. Bolivia.
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1680. Atlas de la Republica Argentina: Litm· s • XIV, XX,
XXL, XXII c XXIV. Lit. e Irnp. G. Kraft. Buenos-Aires: Constr.
por A. Seelstrong. Es-propriedad dei InstituLo Geografíco Ar
gentino. 1886.

CoUecção de 5 cartas llo Atlas de geographin. physica da
Republica Argentina, contendo:

(FI. XIV), carta topoO'raphica da provincia de S. Luiz, entre
as provincias de Rioja, ao N.; governação ela Pampa, ao S. ;
pl'Ovincia de COI'doba, a TI:. ; e }\'Iendoza, a O.

Escala de 1:1.000.000.
Traz indicações sobre os caminhos de Cerro em exploração,

em constrncção, os caminhos carreteiros e picadas.
(FI. XX), carta topogr'lphica das províncias de Salta e Jujuy,

cntre Bolivia, ao N. ; provincias de Sl.TItiago dtll E'tero, Tu
cuman e CaLamarca, ao S. ; governações da Formosa e Chaco,
a E. ; e Republica elo Chile, t~ O.

Escala de 1: I .?50 .000.
Com as mesmas indicações ela an Le1'ior e mais ou tros sobre

a linha teleg-raphica.
(L"}. XXL), carla topograpllica das governações da Formosa

e Chaco, entre as republicas do Pa1'aguay e Bolívia, ao N. ;
provincias de Santa Fé e S:lI1tiago dei Estero, ao S. ; provincia
de COI'rien tes, a E. ; e Salta, a O.

E cala de 1:2.000.000.
Com as indicações da anterior c:lrta e mais as derrotas dos

exploradore . -
(Fl. XXII), carta topographica da governação da PL1.mpa,

entre as províncias de Cordota, . Luiz e Mendoza, ao N. e O, ;
a governaÇ<'io do Rio Negro, ao S., e a provincia de Buenos
Ayres, a E.

Escala de 1: 1.400.000.
Com as mesmas indicações da anterior, e mais as dos paradeiros

dos indios.
(FI. XXIV), carla topogr.1phica da govel'nação do Rio Negro,

entre a governação da Pampa, ao N. ; a de Chubut, ao S. ; o
AtlanLico e a provincia de Buenos Ayres, ao S., e a governação
do Neuquen, a O.

Escala de 1: 2. 000.000.
Com as mesmas indicações acima referidas.
Estas oartas são todas aquarelladas e trazem as de f1s. XXII

e XXI Y a. nota - grabado por P. Ludwig.
Primam todas pela nitidez 'da impt'essão, detalhe dos dados

geographicos e perfeição do traçado grapbico.
Exp.: Instituto Geographico Argentino.

1681. Ourso de Historia Natul'al. Libro primero de Zoologia
c (Reino animal). Por el Doctor Juan Garcia Puron.

Nueva York: D. Appleton y Cia., Libreros Editot'es, 1886, 1 vol. in-12
de 228 pp. com gravuras.
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Salienta-se pela nitidez da impressão e das numerosas gl'il,VUraS
que illustl'am o texto. Como trabalho destinado ao eu iuo su
perior é diO'no do recommen lação e apreço, pelo inteJ'e se que
deve despertar ao estudante, a ameaidade ela fórma e a cla
l'tJza no methodo de expo ição. ii.. todo o curso de Hi'toria
Natural, escripto p lo 1'. Puron, so deve estender a apreciação
que ora. fazemos, porque. guiando-se pelas nece sidades
da época e progress s da sciencia. collocou sua oura

li. altul'a dos nos os terupos e ao alcallce da mociLlaele ; deixaudo
completamente de lallo as relaçãe rotineira, seguidas em
gel'al nos compendios eleslinaelos ao ensino da historia, dos tres
reinos ela natureza, quundo taJlndos pelo vel1l0 molde de
ensino.

Bxp. : Go\' 1'00 .\'·gentin •

16 2. Pequena Geografia. (Pa.ra los njj'jos de la escuela
de arrOY03 Y e teros) Asullcion: lmp. de La Democra~ia, I 86, I vaI.
de 134 pps. com varios mappas coloridos no texto.

Está dividida em 3 1)3rtes, além da preliminnr: no la con ta
de um golpe de vista sobl'e a. geographia gCl'al, c de definiçãe~

~eoO'l'aphica ,tl'ataL!a nos seguintes capitulo: no terra, suas
uivisães naluraes; hydl'oO'l'aphia cio globo; orograpbia uo
globo' sêl'e ela creação ; ethnogl'aphia; religiãe ; sociedades;
phenomenos atmo phericos ; cartas geographica . A parte 2"
trata das applicações das idóa geographicas, adquiridas na parte
an tel'ior, em relaÇ<1.o ao Paraguay ; e ela de cripção pby-ica. e poli
tiClt da republico. se encanego. n. parte 3. a

Acompanham o livro 5 mappa e desenhos diversos sobre o
puiz.

Exp.: Goverllo do P"r"gn,,)'.

1683. Oartilla de geografia por Félix Reyes Ortiz. Octavn.
edicion al'reglaela y correjidn. por el autor, especialmonte en lo. parte de
llolivia.

La Pa:; Impl'enta Diamante de la Libt'el'ia genel'al ele Jose M.
Fm·tàn, 1886, 1 vaI. in-12o de 34 PI .

Exp.: CToval'no da Bolivin.

1684. Atlas geogràflco de la República Argentina que con
tiene lo~ mapas de c da provincia, y los dei Ul'uguay y Paraguay
compuesto en presencia. de los ultimas trabajos cientificos por D.
!vI. F. Paz Soldáu. Buenos A ires: Lib)'el'ia de Felix Lajotlane
(Pal"is: Imp. de la Societe Allon!Jll1e de Ptlblications Pel'ioclique J.
1 87 I vaI. in-fol. gr. de pp. I 6 e 28 mappa .

E' obl'a recomendavel tauto pelos conhecimentos scientificos
QUt3 revela seu authol' como pelo primor artistico da impressão.

,
..

•
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As 186 paginas que precedem aos mappas contêm largas
noticias sobre a Republica Argentina em Slla parte phy ica,
situação geographiCll, limites, e extensão de seu tel'dtorio;
orogl'uphia, hydrogra phi,., e em ::ma. parte politica, fórma
de governo, organisaç;Io politica das provincias, governaÇÕes
nacionaes, províncias argen tiO!lS, capital, lopulação, viação
ferrea em exploração e construcção.Indica cm seguid,. os limites
das l-l proviucias, dos 9 tel'ri toeio ou O'overnações nncionaes,
e das republicas do Paraguay e Oriental do Ul'uguay,

SeO'uc-se por ordem alphabelica, um quadr'o ela situaÇ<"ío
geogl'aphi::a e altur,ls de povoações, serro~, lagos, rios, etc.,
daquella Republica. com o nome dos observarlol'es. Traz
um,. lista do.> 180 mappas gemes de propriedade do autor
e que lue serviram p.lra consulta na fOl'maÇ<"ío do presente
atia ; e um indice aI ph:.tbetico das povoações, rios,
lagos, sêrros e demais pontos notaveis d.1s pl'ovincias e
governações, consignando o nome elo logar, da provincia e
do departamento ou distl'icto a que pertence.

Termina o atlas com 28 mappas de um trabalho esmera
dissimo, comprehemlendo: um pl wisphe!'io, mostr,lOdo a . ituação
geogl'a~hica. da. republic. em relação as outras nações do
globo, uma carta. ol'o-hyJrogl'aphica e outra gel'a1 da republica,
e as cartas especiaes ue cada uma das provincüs e gover
nações, sobresallindo a do. proviucia de Bnenos-Ayrcs, nitida
mente impl'essa, m. esca.la de I: 1.870.000; e as das Republicas
elo Ul'uguay e Paraguay.

As cartas das peoviucLts e governações, coloridas com
tintas divel's:.ts, aS3ignalam: limites Íntel'nacionaes, e divisas
entra as províncias e departamentos, capitaes das pl'ovincias
e tios departu,mento j forlificJções n.rgentinas, caminhos de ferro
cm explol'açã.o e telegraphos: esc:t1a do I: 1.800.000.

Exp. : Govern? Argentino.

1685. Tratado Elementar de Zoologiapol' Carlos Bcrg, Tomo
r. Zoologia ,General, Buenos Aires em comision enla c,;sa introrluc!om
de Angel E~trada. (Impretna Especial de Obras de f. N: Klingel(ttss) ,
1887, I vol. in·8' gl' .. de XV! 321 pp., com 166 gl'ilVUl'aS no texto.

E' um excellente tratado de zoologia, qUiçi o melhor, ou pelo
menos o mu,is adcantado e completo que exi te escripto em hes
panhol. Seu autor é o di tincto naturalistu" o Sr. Carlos Berg,
dou tor em philosophia e em sciencias physicas e natul'aes, lente
cathedratico de zoologia e botanica. na uni ver id'.lde e de histol'Ía
natural no Collegio Nacional de BuenOS-Ayres: lam'eado nas
sociedades zoologica de Aclimatação de Paris, Imperial de Utili
dade commum de Li von ia e scientitica argentina de Buenos
Ayres; membro !lonoeario, etrectivo ou cOl'responden le de va
rias associações scientiftcas do p~lÍz e do estrangeiru, etc.

Comu dis e o autor no prologo, rcunio neste tratado o essencial
referente a. 0rganisação e funccão do homem e dos diversos
typos do reino animal, dando as introducções e preambulos
necessari03, concernentes a hi toria natural, aos corpos orga-
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nicos, aos vegetaes e animaes, a 'im como um golpe de vista
hi torico sobre o de envolvimento da zool gia.

e te trabalho teve o autor por con ultaotes os nomes auto
rizados de BOl'meister, lJarwin, 1'homé, e outro::! .

.Junto de cada pagina encontram-se nota etymologicas,
cuja leitura f,lcilita a compl'ehensrlo do termos scientificos em
pI'egados na oura e que não acham tradocção na lingua caste
lhana.

Da gI'a.VUl'US que illustram o pl'esente livro são umas copiadas
de obra congeneres estrangeiL'U::>, e outl'a nititlos tl'abalhos li
thoJraphicos feitos mesmo em Buen03-AYl'es.

Exp.; Go"el'no Al'''enLin •

1686. Curso gradual de Geografia astronomica, fisicn., politica
descI'iptiva e historica, por Alfredo C03S0U, adaptado al programa ge·
neral de la n.·ignaturl1 en 103 colegios nacionales y escuelas normales,
adicionada y corrigida por José Hiclalgo M<1rtiuez. ga Eclicion.

Bt/eno Aires: Libreria Riuadauia de G. Mendeshy, 1887, 1 voI.
in-8') de VI-424 pp.

E' um excel!ento compelldio de geograpbia, esto do Sr. Cosson,
melhorado e aperfeiçoaclo pelo r. Hidalgo Martinez.

1'l'uta com muita proficiencia e clareza, do estudo geral dessn.
materia e com minuciosidade Lln. qu interessa á geograpbia par
ticular úas republic.ls do continente americauo, com e pe
cialidade e detalhes historicos da Republica Argentina, de cujo
CoUegio Naciona.l, em Buenos-Ayre, é o Sr. Martinez pro
fes30r.

Exp. : Gove"no A,·genLi'lo.

1687. Cozn.pendio de Geografia e Historin. deI Paraguay por
Leopoldo Gomez de 1'orau y PI'óspero Pel'eira Gamba,. Texto adoptado
por 01 gOJierno de la R3public.l par.1 las escuelas de la nacion. Sexta
edicion.

r1suncion : Eclitol'es Fischer & Q lell, Ba:;ar Libl'eria «La Citldad de

Berlim.» 1887, 4 voI. iu-4° de 143 pp.
Exp. : Governo do PllragullY.

1688. Geografia para la. ensenanza se~\lndaria, por Gonzalo
Cruz. Novena edicion.

Santi'l.go de Chile, Imp. Ceroanles, 1887, in-8° de 234 pp.

Obra a.pprovar.la. pelo Conselho de instrucção publica e adoptada
no ln tituto Nacional, nos Iycêos e em muitoe estabelecimentos
p[wticulal'esdo Chile.

Exp. : OO\'el'no do Chile.
~



442 ENSII\O GEOGRAPRICO

1689. Curso de Historia Natural Libro primero ele Botauica
(Reino vegebl) o Por el DJctor Jll'm Garcia Puróo. Obl'a de Texto.
Illllstrada coo uoos 400 grabaelos.

Ntleva York: D. Arpleto/t y Co, Librel'os-Editor'es, 1887, 1 íOI.

io-12 de 240 pp.

Este livro é em tudo merecedor elas apraciaçõ ~s fei tas ao que
Íl'<tta do reioo animal, eo cripto pelo mesmo Sr. Pllroo.

P;xpo: GOl'e'ono A,ogenLino o

1690. EleD1entos de geografia fisica, Por Diego Barros Arafí:1.
4'" edição, illllstrada. Santiago ele Chile: Libnl1°ia Cel1tl'af, de ~{ariano

Servat (Impl'enta de F, A. BI'ochhaHs, Leipzig), 1888, 1 vol. io-So gr.
de XXVI-410 pp.

Sob o modesto titulo de - Elementos de geog'l'apbia physica
encerm o preseu te livro um trabal 110 digno de atteoção e estudo
pelo valor e merecimento scienti(icos que o revestem.

Escripto debaixo de um novo plano difTerente do que se ob
serva coml1lummente nos trilhdos, compendios e obras de:ta natu
reza; desenvol vida com muito methodo e clareza, sem descUl'ar,
tOlI~viu, a phrase, sempre correcta e elegante, destina-se elte ao
enslllO dess~ ramo da geographia no Chile, cabendo ·lhe a}onra
de ser para lSSO approvado pela uoi verdade daquella nnçao o TO
programma tl'açado pelo autor, e por elIe fielmente observado
no actual compendio, desaopparece o iocooveniente do methodo
puramente descriptivo, quasi sempre longo e fastidioso, que se
enconlra em trabalhos cougeneres, cujo systema de estudo, obri
gando o alumno a decorar, acaba em geral por tornar a este um
verdadeiro diccionario muito rudimentar de termos geographicos.
No obra em questão, tal como estã. delineada, o autor faz p:tssar
o alumno do simples para o complexo, facilitando extraordinari~
mente a compl'ehemão das diversas materias que devem constitUIr
um compendio de geographia physica, de tal sorte que um
sOmples conhecimento prepare· lhe o espirita para a acquisição dos
outro, evitando as definições empyricas, de ordinario imperfeitas e
fazendo-lhes comprehlmdel- bem uma cousa, embora não saibam
definH-a, por meio de uma phrus9 mais ou menos vazia, mais ou
JIleno~ significativa. Assim é que, pam explicarmo-nos com o
proprlO autor, não se deve exigil' dos alumnos que aprendam de
cór o quadros numericos, contido neste livro, sobre alturas ele
montanhas, extensão das terras, dos mares e dos lagoos, a exten
são dos ri03, temperaturas extremas ou médias dos logares,
pressão atmospherica, quantidade rl'agnD. cabida do céo em certos
paizes, ou a inclinação e declinação da agulha magnetica. Elias
al1i veem para servirem ele consulta em qualquer tempo e como
comprovantes das noções theoricas que se ensinam: é ~astante
que se tenha uma idé:1 geral das medidas, qu se saIba, por
exemplo, que as mOlltlnhas mais altas d:1 terra estão naAsia e

oqne seu pico mais elevado mede cerca, ele 9.000 metros; que
o Aconcaglla é o ponto culminante elos Aneles, o que alcança,
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a cerca de 7.000 metr03j que não se póde confuudir a temperatura
média de Santiago com a de Buenos-Ayres e muito menos com a
do Llio de Janeil'o, etc.

Vale, ne te caso, muito mais a prucleneta do professor do que
todas as indicações que possam ser dadas.

Na parte que se refere ii. America consultou o autor não só os
relatarias de alguns viajante3, como as obras de Paz Soldan,
Coddazzi, Saint-Hilaire, Liais, e outro, recorrendo, para a geo~

g-mphia de sua. patria, aos subsidias fornecidos pelas collecções
dos Annaes da Univel'sictade elo Chile, Diccional'io Geografico do
Chile, de Aõta-Buruaga, que figura na exposição; ao trabalho
(ainda não concluido) de D. Pedro Lucia Quadra, intitulado
Ensaio sobre a geografia physica e politica do Chile -, e aos
e tudo meteorologicos da commi são de Santiago, embora ex
ecutados dentro do pequeno periodo de dez annos j compulsl.ndo,
em summa, pam a confecção dos seus - Elementos de geogl"o{Ut
{I-Sica- toeias aquellas obras que figuri\m no começo do livro em
um breve, mas intelligontemente organi -'aelo catalogo, acompa
nhado de 110ti\ explicativas e conceitos sobre essas obras, pelo
me mo r. Barro Araüa.

O texto consta de 15 b m desenvolvidos capitul03, tra.tando dos
seguintes ponto" de geogeaphh. physica:- Figura e dimensões
da terra, eus movimento j estrllctur.L da terra j distribuição da'
terras e das aguas; os conlinentes (mencionando em particular
as montanhas, taboleil'o." valles, planicies e deserto, ilhas, '1'01
cõe , gruta e cavernas); aguas continentae3; o oceano; a
atmoslJhera j os climas j electricidade e magneti 'mo terrestres; o
homem; O'oographii' zoologica j geographia Iotanica; distribuiç ão
do minerac; e principaes ramos da geographia plJysica do
Chile.

Exp.: Governo do Chile.

1691. ResuJUo da historia do Bl'asil para u o das escolas pri
mn,rias brazileirns. Pela professora 11'hria G. L. de Andeade-Boston: Ginn

& Company, publishers. 1888.
E>:p.: Dt·. João A. A. de C~l'vnlho.

1692. O Ceará em 1887. Chorographia da pl'ovincia do Ceara
por José Pompeu de A. Cal vacanti, natural da me3ma, provincia. Rio ele
Janei~·o. lmpl'en a Nacional, 1888, in-8° de (illtr. XIII), 321 pp.

Exp,: ,'enndol' Co. Ll'o Cnl'l'eil'n.

1693. Geog'raphia especial do Ceará approvada pelo conselho
sup3rior da instrucção publica, paea servil' de compendio nas escolas
primarias e secundarias da provincia, por João Gonçalves Dias Sobreira,
professeI' publico vitalicio da la cadeira do sexo masculino da capital.
Segunda edição, correcta e muito augmentadn" com um mappa da pro
vincia, confeccionado pelo me mo autor. Typ. da Ga::;eta do N o~'te,

1888, in-4° ele 49 pp.
EXI": Conselheiro T. de Alencar Al'al'ip~,

..
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1694. Collecção de mappas, cartas e planos geographiros
construidos e desenhados pelos officiaes-alumnos da Escola Militar,
com o .tim de servir aos estudos geographicos e de desenho nos cursos
superiores da referid:1 escola.

Compõe-se esta collecção das cartas geographicas das provinclas
do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Parabyba do Norte,
Pernambuco, Alagoas, Paraná, Santa CatiJarina e Rio Grande do
Sul; do mappa da communicaçõ8s ll11viaes e terrestres nas re
publicas Argentinl1, do Chile, do Paraguay e Uruguay j da carta
dos limites do Rl'azil com a Republica do Paraguay ; do mappa de
parte das provincias do Rio de Janeiro, Minas Geraes e S. Paulo,
com o traçado d:l. estrada de ferro de S. Paulo á Cachoeira; e de
alguns desenhos em aquarella sobre os systemas diversos de
projecções empregados nos levantamentos de cartas geogra
phicas.

Exp.: Escola Militar.

1695. Manual de geografia escrito por Santos TorneI'O conforme
ai programa de la Universidad de Chile i segun el plan de las lecciones
ele geografia moderna de D. J. Victorino Lastarria. Vigésima edicion,
revisada e correjida por e1 au tor.

Santiago. Libl-eria delMercttrio, de Carlos Tornero (Iml" Colon) ,
1888, in-8o de 230 pp. com gr. interc. no texto.

Obra approvada pelo conselho de instrucção publica para a
ensino desta materia nos e tabelecimentos do govemo e de parti
culares.

Exp.; Governo do Chile.

1696. La geografia de los ninos. Lecciones elementales de geografia
tisica. Edicion ilustrada com muchos grabados.

Santiago. Libreria Central de M. Servat (Impl'. de F. A. Brochkaus.
Leipezig), 1888, in-8° de 136 pp. com gr. interc. no texto.

Obra de tioada às escolas e ás familias.
Exp.: Governo do Chile.



SUPPLEMENTO



r

r



Trabalhos diversos

1607. Seven event.cul yoaes ia Pàl'Uguay. A narrative oE
personal expeeieace amoagst the Pal',lguay,ws, By George Freclerick

lIIaslel'/JUlI1 lale assistant surgeoa, professor of maleria medica., ..
,ViLh a '!lap, LOlulon: Sampson Loto, Son, and Martson, MOCCCLXrX,
in-So ge,

Exp, : Bibliotbecn de " A, H., o Sl'. Conde d'Eu.

160 , L'Univers. Ilistoire et descriptioa de tous Ies peuples,
Bresit, par M. FoL'Jiu:1ad Denis. Cotolllbie et Gttyanes, par 111. C.
Famin. PW'is, Fil'mil1 Didot Freres, editew's, impritlteurs-tibrail'es do
l'li~ titut de Fmnce, 1I1DCCCXLVI, ia-S" gr.

Exp. : llibliothec:l de " A, H.. o Sl'. Conde d·Eu.

IG90, L'Univers, Histoil'e et description ele tous Ies peuples
Mexiqll.e et Guatemala, par M. ele Lal'eaaneliére, Perou, pJr 111. Lacroü:.
Pal'is, Firmin Didot Frel'es, ecliteul's, imprimew's-tibl'aires de I'Insti·
tut de France, 1IlDCCCX.LIlI, ia-So ge. .

Exp. : llibliothecn de S, A, H, oS,,, COlldQ d'Eu.

1700. L'Univers. Histoire et desceiption de tous Ies peuples
Amél'ique Meriúiol1alo, iles di vers de l'ocean, et regions circompolaires.

Chili, Par, gl1ay, Uruguay, Bueaos-Ayres, por M, Cesar Famia,
Consul ele Franco a Lisbonno ot Patagonie, Tereo-du-feu-et ArchipeI
des Malouines, par III, Fródél'ic Laceoix:. lIes diveri'los cles trois océans et
régions ciecompoluil'es, par 111. lo Commantleue Bory de Saiat-Vincent,
Membre de 1'IustituL de Fl'ance, et par M. Fl'édéric Lacroix, Paris,
Fi)'min Didot Frercs, cditetlrS, imprimellrs-libl'ail'es ele l'Institut de

Franco, MDCCCXL, in-So gr.

"



448 SUPPLEMENTO

A este excellente trabalho, no qual se encon tra a maior somma
possivel de dauos e informações sobre todos os paizes enu
merados no sub-titulo - acompanba um grande numel;o de es
ta!1?pas excellen temen te gl'avadas, e nas quaes se eocon tra com
mUlt1s vistas de localidades, portos. pontes, bahias e cidades
- estudos completos de costumes locaes dignos de nota. .

EXp. ; BiblioLhec!l de S..... R. o Sr. Conde doEu.

1701. Mappa geral do Pará repartido nas suas freguezias que
neUe fundou, e erigia o exmO e revmO sr. D. FI'. Miguel de Bulhões
III: bispo do Para etc. etc. construido e redusido as regras ela geo
graphia com observações geometricas, e astronomicas, pe\lo njudante
engenheiro Henrique Galluzzi. MDCCLlX. Em quatro folhas.

- Original a aquarella.
Exp: BiblioLhec!l Nacioual.

1702. Plano geogr.1phico do Rio Branco e seus conflUtlnte di
vidido em duas estampas: a primeira comprehende desde a sua boca
até o pararello do 20 boreae3, a segunda desde o mesmo paralell0 até o
alto da cordilheira que carl'" leste oeste entre suas cabeceiras e verten
tes para o rioOrinoco, levantado e construido pelo doutor em mathema
ticas e capitão engenbeiro José Simõens de Carvalho na occasião do
exame que de ordem regia se executou neste anno MDCCLXXX VII.

- Original com a assignatura nutographa do dr. José Simões
de Carvalho, seu autor. A' aquare\la.

Exp: BiblioLh.ca NacioDal.

1703. Plano Geographico do Rio Branco seus contIuentes, e
cabeceiras do Rupnnuri, o qual por ordem do Illm. Exm. Sr. Capitão
General Joam Pereira Caldas fez levantar o Coronel Manoel da Gam30
Lobo de Almada em de resultado pessoal exp10raçam de que foi incum
bido no anno de MDCCLXXXVIl « Dr. José Simõens de Carvalho» Ere
gio e delineou Eusobio Antonio de Ribeiros, s:lrgento mar engenbeiro.
BarcelIos do Rio Negro XXX de Outubro de MDCCLXXX VII.

Original com a assignatura autographa do Dr. Jose Simões de
Carvalho, seu autor. A' aquarella.

A Directoria das Obras Militares expoz uma copia de 1843.
Exp: BiblioLheca Nacional.

1704. Maragnonii sive Amasonum Fluminis terrarum in
Orbe Maximi, quo ad Hispanicre Potestaii subests cursus cum Fluviis
et Regionibus finitimis utUitate publicre probatissimis et Documentis

r
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aCcul'il.tius 110VlsSlme elesJríptus a quodam per elas províncias obim
S. I. Mis ioual'io; uelioe:1tu3 a PclLro Pl\1'C1S, 1780. CUl'c1nte C. T.
de Murl'. 1785. I. !Celluer se. Norim 6.

Em Murr. - « Reisen iu Amel'ika.» NÜl'ubel'g, 1785 io 8".
EXp. : Biuliolhoca Nacional.

1705 . Nova e I· carta da, Terra /Ü'me, e Costas do Beazil ao
meridiaoo do Rio de Janeiro, desde o Il,io eh Prata ate Cabo Frio, com
onovo camO. do Certão do R.O Gr. ü• athé à ciu." de S. Paulo. O. E. D.
ao PoderJsissimo Rey o Sr. D. João V. Pelo P. M. Diogo Soares S. J.
seu G. R, 110 mesmo Estado.

Ol'igillal ~ a aquarolla.
Exp: DiroctHiD.<hs bl'a~ mililal' s.

1706. La Perou et le COlll'S de la rivicre Amazone, depuis ses
sourcosjusquea la mel'. Tires ele di"ers autheurs etelediverses Rela
tions. Par J. aUS011 d'Abbeville, Pa.riz, chez Pierre lI'1ariett. 1656.
Joltanoes SomeI' Pruthonus seulr .

Em Sauso11 d'Al.Jbeville - «Cartes générales de toutes les
parties du monde. » Pal'is, 1658, io-[ol.

Exp.: Biuiiolbcca Nacional.

1707. Provincia deI Pal'a e de! lV1aragnone. (Roml1, 1(98)
A. A, Horaty ince. at eleliu. H. Vioeeut Seulp.

Oce. na « l5toria» de [1'. G. G. de S. Tere~a,

Exp.: Dibliolheca Nacional.

1708. Provincia della Baia e eli Sergipe. H. Vincent c.
([toma, 1(98).

- Na « IS/DI'ia » ele [r. G. G. de S. Teresa.
Exp.: nibliotheca Nacional.

1709. Let.ters 1'rom Paraguay: ele cribing the seltlements 01'
1\1ou tevieléo anel Buell03 Ayres, the presidelleies 01' Rioj a 1I1inorj Nombre
de Dios, St. 1\1ary anu Sl. John, &, &. \Vith the manner~, cusloms
rellgious ceremonies of the in habi lans. Written during aRe, idence
01' seventeen 1I1onths in tl1at Country. By John Constanse Davie, Esq.
Londoll: Pl'in ted for G. Robinson, Pate1'lloster. Row, 1805, in-So gT.

Exp.: Bib\jolheCa de S. A. H.. ° Sr. Conde d'Eu.

GCOgl', physica 20
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1710. Atlas General de la R.epublica, Argentina construido
segun los datas lUas recientes bajo la dil'eccion le Carlos Beyel' inge
niero géo.;rafo de la cas~ editora GI'abado y revLado por los S. S.
V{. & A. K. Johnston. Propriedad exclusiva dei editor. Angel Estrada,
BHenos AÜ·es.

Exp.: Biuloihec~ de S. A. R. o. 'r. Conde d'Eu.

1711. ResúUl.en de la Géog'l'afia de Venezuela por Agustin
Codazzi formal1o sobre el mismo plan que el de Balbi y segun los
conocimientos pL'aticos adquiridos paI' el autor en el curso de la comi
sion corografica que puso :1 su c<'\.rgo el gobieroo de Venesuela. Pari:!,

l?np~'errta de H. Fonmier y Com)). 1841.
Exp.: Dr. Ol'\'Íile Derby.

1712. Considerations générales ::;ur le fleuve des Ama
sanes par Tardy ele 1I1ontravel.

Manuscripto in·folio de 15 folhas inn.
Tm'dy de Montmvel é um dos melhores autores dos que sobre o

rio Amazona têm escripto. A exactidão de seuS tl'abalhos,
provada em todos os tempos por quantos o tem succedido em
estudos semelhantes - dão a estes um dos pl'imeiros logares
na li ta dos bons autores sobre aquelle rio. A presente
memoria, escripta alias com fim dete~'minado, é mais uma
pL'ova do que dizemos.

Depois de dar as razões pelas quaes se achava, por ordem do
seu governo, na abri O'ação de velar constantemente sobl'e a
provincia do Pará, e âe estar sempre em condições de defender
os interesses do governo francez,- commissão de que havia
sido encarregado pelo mesmo governo, como tambem da de
continuar os trabalhos do almirante Roussin sobre a costa do
Brazil, completando-os com o reconhecimento da pal'te da costa
comprehendida entre l1 bahia do Maranhão e a Guyana franceza
-:- declara Tardy de :Montravel que - ne pus laísser dchappel' l'im
portance que potwrait offrir l'exploration du (leuve des .t1mazones,
cujas bocas occupavam a maior parte do quadro de suas ope
rações. E' sufficiente com effeito, laDçar os olhos sobre a carta
desta parte da America para comprehender todo o interesse
que se prende a um estudo aproCundado do mais bello rio do
mundo e cujo. ramaes põem em communicação e vivificão
ricas provincias do BrazU e as republicas hespanholas da Bo
livia, do Perá, do Equador e de Venezuela, como tambem as
Guyanas Franceza, Hollandeza e Ingleza.

Dando ao gorande bl'azileiro PecZl"O Teixeira a gloria de haver
resolvido, 100 annos depois de Orelhana, o impol'tante problema
da navegabilidade do Amazonas; lamentando que aconteci
mentos politicas que mais tarde surgiram, e que se traduziram
na restauração de Portngal, em 1640, des em em resultado
entender este dever romper a cadeia que por um anno apenas
ligara o vice-reinado do Perú a sua mãe-pp.tría - a Hespanha. -

r

r
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fazendo a sim com que o mais rico e Lello rio do mundo espe
rasse àinda então, após dois seculos, a fecundação e a viua
que só lhe pMe vir da communicação por suas aguas da Eúropa
com as regiães occidentaes da America; depois destes conceitos,
diz .illvrllt"avet, que excitado pelo poderoso interes e que o estudo
hydrographico do Amazonas parecia oiferec r, e pelo desejo de
ver t,'ace/" celte ?'oule paI' le pauillon de la FI'ance, resolveu-se
entrar no rio e explorai-o tanto quanto lhe fosse pos iveI. Teve
necessiclade de rem'wer geandes dillculdades para o fazeevedado
como até eutão elle se achava à. navios e tl'angeiros, Depois de
dar noticia ele sua pl'imeira tentativa, f~licita-se por ter afinal
podido subir até Obidos- ponto extremo de seus estudos no rio
Amazonas.

Infelizmente as calmas precursoras das grandes chuva im
pediram-uo d~ continuar, seudo assim obrigado a deixar aquella
cidade em II de janeiro de 1843, tendo ch gado ao Pará a 12 do
mez s guinte, fazendo então caminho pelos canaes estreitos que
separam a ilha de Iarajó do continente, Tm'dy de .illolltravel
salienta o facto de ter sido o pavilhão francez o primeiro es
trangeiro que ubiu as aguas do Amazonas; e diz Que o com
mercio do Pará via ne te f,lctO, isto é, na subida da Boulonnaise
pelo Amazona un prdcédent qui pOtlrrait sel'vil' de pre/ext à
l'ouvel'ture defirtictiue du fleuV&. Jà então l\Iontravel declarava
que era faci! demon'trar que a. abertura do Amazonas tornava
tributarias do lmperio as republicas da Bolivia, do Perú, do
Equador e de Veuezuela, sem f,\llar da Guyauas que, por um
e tudo aprofundado de seu cursos de agua, se poderiam pôr em
communicação com o rio, Depoi de uotar ,t situação da provincia
do Pará, tão rica de productos naturaes e tão felizmente dotada
pela natueeza de mil vias de navegação facil, que a cortam em
todos os sentidos, trata da seriedade e interesse oom que ja eutão
a Françn, e occuplva da colonisação da Guyana. Referindo- e a
exist neia de relaçõcs directas entre a Guyana e o Amazonas,
embora tivesse até então escapado à investigação dos brancus o
caminho que os indios seguiam - diz Montl'avel que esta com
munieação não podia ter log-ar senão por um dos rios - Araoal'Y,
Jary, Parú e das Trombetas, e talvez que por todo:;; elIes. Os in
dias do Oyapoh, partindo das fontes deste rio, tomam o Ja?'y 13 veem
surgir no Amazouas em frente a Gurupa. Diz que a.s origens
do Pa~'ú estão assentadas na cadeia de montanha que sepDra
as possessães brazileir'as das francezas; quanto ás do Trombetas
diz apenas que se acham non luin ele celle elu Mal'Olii. Estuda a
questão da franca navegação do Amazouas a todo as bandeiras
e debaixo do ponto de vi ta do interesse da Bolívia a do Madeim.

Quem poderá dizer qual era o destino da bacia do Amazonas
si, seguindo e ta via nova e facil, o commercio da Hespanha e
de suas mais ricas colonias se encaminhar para estas ricas re
giões? Sem duvida a America equatorial em logar de ser como
hoje inculta e deserta, ficaria coberta de numeeo as culturas' e
de uma população compacta, rica e poderosa, Livre, hoje da
metropole, as antigas eolonias hespallholas sentem a nece idade
de sahir do isolamento a que astavam condemnadas, Estados
independente hoje, reconhecem toda a importaucia que a via do
Amazonas oifer-ece ao escoamento de seus productos e são ar~

-
•
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rastados por sua poslçao a seguirem a correnie de suas aguas ;
emquanto por outro Indo as Guyanas Franceza, Hollandeza e
Inglezl:'. devem procurar levar os productos de Sllas metropoles
por esta via, aproveitando assim do movimento commercial que
indubitavelmente se operara na bacia do Amazona'. A abortura
do gralllle rio era pois para, Mont)'avel um factor il1dispensavel
de sua grandeza.

Refere-se em seguida ao sy tema dos je uitas em relação a
cathechese dos inuigenas. Entende que hoje como no 17° seculo,
se oLteria os mesmos bons re'ultauos. Os inuios reunidos em
missões por e ses habeis colonisadores estão dispersos de novo e
desde qUJ não mais ouviram as vozes dos apo tolos do chl"istia
nismo voltaram a vida. elvagem, e hoje pnrderam ja a lembrança
dos bons principias que llles haviam sido incutido~. Entendüt Mon
travel que era conveniente que de novo missionario::; fizessem
ouvir suas vozes nas tlorestas; pois que a catechese não pódc
produzir fructos senão exercida pelos missionarias, animados
pelos sentimentos da caridade. O autor da memoria bem vê que
se póde considerar utopi,t a idéa de empregar no seculo XIX os
me mos meios de cateche.;:e empregados entre os indigenas no
secnlo X VII ; mas não é menos evidente qne sendo o elemento::;
hoje os mesmos fjue eram então se ter~. sobre elles a mesmv,
acção e a mesma probabilidade de snccesso. E por que, pam
chamar as populações ao trabalho fazendo-as concorrorem para
a prosperidade do paiz, a politica se !la de recusar a empregar
uma arma eminentemente moral e civilisadora? Sigamos o
exemplo ua Inglaterra na colonisação do Pir,mira, amuente do
Rio Branco, por sua "ez aflluente do Negro. Conclue Montmael
seu importante trabalho dizendo que o futuro da Guynna esttt
intimamente ligado ao da b~\cia do Amazonas: e que de todos
os Esta.dos interessados na livre navegação do Ama7.0naS, a
França é aquelle que por sua po ição devera representar o
pl'imeiro papel na metamorpho.:ie porque aquella parte ua Ame
rica terà de passar.

Exp.: flibliotheea Imperial.

1713. Carte généra.le du Bassin de la Plata dressée d'Ltj)res eles
doouments recueillis SUL' les lieux, et les meilleurs plans partiels ele
cette conlré0 par M. Coffinicl'es, Lia. Cnol. du Genie. l\1ontivicleo 1850.
Gravée au Dépôt de la guerre publié en 1853. Gravee par Regniel' et
Doul'clet Lith. de Gratia.

Exp.: BiblioLheeo. de S. A. R o Sr. Conde d'Eu.

1714. Carta esferica de la Confederacion Argentina y de las
Republicas uel Uruguay y dei Paraguay. Que comprende los recono
cimientos praticados por las primeras y segundas subelivisiones Espa
nolas y Portug:uezas deI mando de los seiíores Don José Varela y
Ullôa (Camisaria Prsl. Dil'o.), Don Diego de Albear, el Teniente-general
Lucitano Sebastian Xavier da Vega Cabral dq. Camara, yel Coronel

r
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Francisco Juan Roscio, en complimiento dei tratado preliminar de li
mites de II de outubro de 1777. Construida oficiosamente em 1802 por
el segundo comisario J geografo de la sobredicha segunda subdivision
Espailola Don Jo t!l M,tria Cabl'eel" para desatar las eludas o curridas
entre los referidos gefes, y que ambas cortos pudiessen eleliberar sobre
la importante obra ele limites. Publicaela en Paris en el afio de 1853.
GI'ave SUl" pien'e chez F. Delama,'e. Paris Imp. Bineteau.

otavel trabalho, acompanh'ldo de uma longa e completa le
genda, na qual de muitos I'ios importantes se trata. com gl'ande
exactidão ele diseres.

lhp.: Bibliotheco. de S. A. R. o .... Conde d'Eu.

1715, Corographia historica., chl'onogr.1phica, genealogica,
nobiliaria, e politlc1. do lmperio do Brazil conteuelo noções historicas e
politicas, a começar do descobrimento da. America, e particularmente
do Brazil, o tempo em que foram povoadas as Sllas di fl'el'en te cidades,
villas e 10"'ares ; seus goyernadol'es, e a origem das elivl3rsas familias
brazilairas e seus appellidos, extrahi'la de antigo manuscriptos histo
ricos e genealogicos. que em él'as di treren tes se poderão obter: os tra
tado', as bulla , cartas regias etc. etc. A historia dos minislerios, sua
politica, e cores com que appareceral1l; a !listoria da as sembléas
temporaria e vitalicia, e tambem uma exposição dlt historia da iode
pendencia, escripta e comparada com documentos ineclitos e por teste
munhas oculal'es que ainda restam e dos outl'OS movimentos politicos:
descripç.ão geogra.phica, viagem, a hi3toria das minas e quinto elo ouro
otc. etc. Afim de que se teuha um conhecimento exacto não só da geo
graphia elo Brazil, como da sua hi toria civil, e politica. ; pelo Dr.
Mello MOl'aes (A, J. de). (Natural da cidade de Alagoa. ). Autor d
muitas obras liíterarias e sei otificas. Rio de Janeiro, 7'ypographia
Americana elo José Soares de Pinho, 1858: in-4° gr', 5 voI.

Exp.: Bil,liotheco.de • A. R. o ... ·Coude cl'Eu.

1716. Perigrinação pela provincia de S. Paulo 1860.1861
por Augusto Emilio Zaluar. Rio de Jal1eit·o Livral'ia de B. L. Garnie,'
Paris Gan1Íer li'meios, Ti/p. ele Ad. Laine & J. Havar'd, Pai·is, in-8° gr.

Exp.: BilJliotheco. de S. A. R. oS,'. Conde d'Eu.

1717. Ensaio critico sobre a. viagem ao Bra.zil cm 1852 de
Carlos B. Mansfield por Ad. de Pascual Adudus Oalpe, membro do In
stituto Histol'ico e Gzographico do Bl'a7.il ... Rio de Janeil'o, Typogra
phia Univel'sal de Laemmel't, 1801, io-8° gl'.

EXp.: 13ilJliothecn de S. ,\, R. o Sr. Conde d'Eu.

•
•
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1718. L'ell1pire du Brésil monographie complete de l' empil'e
sud-américaiue ouvrage dédié aS. i\I. 1. dou Pedro II et orné d'un
magnifique portrait de ce Sou verain par V. L. Baril, Conte de la
Hure. Pm-is, Fel'dinand Sartorios, libraire editeur, 1862, in-8° gr.

Começando seu trabalho pela apresentação de um resumo
perfeito do que se refere ao descobrirnen to, situação, limites,
e Lnsão, população e divisão do Brasil; pas a depois o autor ao
e tudo demorado das raças e linguas do paiz. Segue-se um largo
e3tudo do Bra,zil, em geral, e depois de cada um,L das provincias,
em particular, sendo de lamentar que por demflis rapidos fossem
03 apontamentos úil:erecillos pelo autor a respeito da climatologia,
e patllologia elo lmperio americano.

Exp:. Bibliotheca de S..\. R. o SI'. Conde d'Eu.

1719. Viagell1 pitoresca a Petropolis para servir de roteiro
aos viaj,Lntes e recordação deste ameno torrão brazileil'o por ' •.
Adornado ~om 6 vistas. Rio de Janeil'o Editores proprietarios Ecluardo &

Henl'iqtte Laemmert, 1862, in-8.0 Acompanha uma planta. ela Imperial
Cidade de Petl'opolis e os quarteirões coloniaes. Planta reduzida pelo
m3jor Taunay 1861. Escala em braças: 300=om,02.

E' um pequeno livro, este, no qual com verdado, sem exagero,
o autor descreve a nossa Cidade de Petropolis, salientando as
excellencias do seu clima e as gallas explendorosas de que a re
vestio a na,tureza. Sem que um tal trabalborevista propriamente
as formas de um guia itinerario, ou um estudo descriptivo de
Petropolis, como do moela TJorque deverá seI' feita a viagem
áquella pitoresca cidade, neUe encontramos de todos estes
a,ssumptos um pouco - escripto sempl'e mais ou menos do perfeito
accordo com a verdade. .

A impres ão final, apos leitura reBetida, é bÔa.

Exp.: Bibliutbeca de S. A. R. o Sr. Conde d'Eu.

1720. Buenos Ayres anel Argentine Gleanings : with ex
tracts from a diary of Salado exploration in 1862 and 1863. By Tho
mas J. Hutchinson, F. n.. G. S. F. R. S. L. F. E. S. H. B. M.
Consul for Rosario, Santa Fé j Membre Titulail'e de l'Institut d'Afrí
que; Honorary an Corresponding l\Jember of the Liverpool Literary
and Philosophical Society; Authar of «Narrative ar Niger, Tshadda,
anel Binné Exploration», Impressions ar ,\ e tern Africa, «Ten Zears
\Vanderings amongst the Ethiopians», etc.

London: Edward Stanf01'd (Pt'inled by Spoltes tooode and co), 1865,
1vaI. de X.XI 283 pp. de texto, 38 de appendice, 24 illu5traç5es e
3 mapas.

r
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o livro é uedicado ao Sr. TllOmas Bazley, presidente da Asso
ciação de abastecimento de algodão de Manchester. A principal
parte das informaçõe contidas no livro do Sr. Hutchin
san, foi colhida durante a viagem que fez pelo valIe do alado,
com o fim de estudar a proclucç<lo e cnltivo do algodão, con
vindo notar qLle algumas das materias de que trata, apparece
ram já no «Liverpool .Taurna.!», sob o titulo de «Cartas da
America. do Sul», repI'esentando, porém este volume esses
mesmos assumptos (lesenvo1vidos, am pliados e cuidadosamente
revisto pelo referido Sr. Hutcbin~on.

Traz n. carta. da Republica Argentina entre os paralle
los 240 e 3-0 laL S" a do delta do rio Paraná e o plano do porto
de Ensenada.

Exp. : Ga\'el'nO ArgenLino.

1721. La republique Argen-tine par Charles Beck 
Bernard, ancien Directeur de la colonie de San Carlos, prés de Santa Fé
(Amerique elu Sud) LatlSalme -lmp, Genlon, V. cl Dtltoil- in-8. 0

186!J.
Exp: Govern jArgenLino,

1722 13razil, the Home for outherners : ar, a practica.l acco
unt of what the authors ; and others, ,,,ho vi ited that cOlmtry for the
same objects, saw and did while in that em pire . By Rev. Ballard
S. Duun, Rectal' of t. Phillips Church, ew Ol'leans, a,nd late of
tbo confederate Army, Ncw Yoth: George B, Richardson, Bloom field
& Steel, New-Orleans, 1866. iu-8. 0

AC?mpanh~ uma planta, com a seguinte le~encla : Coltún's
Bra 11 and Guayana Prepared by G. W. (ana) C. B. Colton
& C,a New-York, 1866. Escala em milhas: 100 = om,013.

Exp : BiblioLheca de '. A, R, o S,', Conde d'Eu.

1723, Ligeiro esboço da viagem de inauguração ao Rio
S. Francisco oll'erecido ao Exm. Sr. Dr. José Pere'ira da Silva Mornes.
diguo presidente: da pI'ovincia de Sergipe por Domingos de Azevedo.
Aracajú, typ. do J01·;W.t ele Sergipe, 1867.

Exp.: UiblioLheca de ••. A, I. o Sr, Conde d'Eu.

1724. Quadl'os da natureza tropical ou Ascensão scientifica
ao Itati::l.ya. ponto :mais culminante do Brasil pelo Dr. José Franklin
Massena engenheiro civil e sacio corre pondente do Instituto Historico
e Geographico B['asileil'o.Rio de Ja1'lcit·o, Typ. do Pil'lheiro & Comp,

1867,in-4.o gr, de 60 paO'.
Exp,: BiblioLheca de • A. R. o r. Conde d'Eu

-
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1725. Peqneno panol'ama ou descripção dos principaes edificios
<la cidade do Rio de Janeiro, pelo Dr. Moreira de Azevedo. Rio ele Ja

neil'o; Typ. tlo Apostolo. Seminal'iv de S. Jose, 1807, 5 vaI. in. 8".

Como repositorio de informaçõe3 relativas a antigos monu
mentos, casas e divers:1s curiosidades da cidatlc do Rio de Ja
neiro, esta obra é, nos pal'ece, digna do apreço em que é lida. O
estudioso de t3.es COUSDS encontl'ara neHa larO'a somma de ele·
mentos exactos para. bem julgar do nosso passado.

Exp.: Bibliothec:l. S. A. R. o SI'. Conde d'Eu.

1726. Scenas de viagem. Explorações entre os rios Taquary
e Aquidauana, no districto de Miranda. Memol'ia. tlescriptiva pelo lo te
nente Alfredo ele Escragnole Taunay, 1868 - I v. de 189 pgs.

Este importante tl'a1Jalho de exploração de terras e rios ter
mina com '1m interess'\nte estudo sobl'e os inclios do districto
de Miranda (Pt'ovincia de Matto Grosso). Eüe indios e.3tão divi
didos em dous grandes gl'upos: os gW.lycurus e os chamJs. O
pI'imeit'o comprehende tres tribus: guaycul'ú propriamente
,lita; os cacliudos e os braquiéos; e o segundo, comprehendo
quatro ramificações: os terenas os laiawls, os qlmiquindos e os
gttands ou choronos, sendo e3tes de entre totlos os mais dados e
civi!isados. Apresenta um vocabulario ela !ingua Gltand ou Cha?1d.
Em appendice eh\' o resultado de uma exploração do tel'reno com
prehendido entre os rios Taquary e Negro e entre este e o dos
Morros - tudo m~ Provi.ncia (le Matto Grosso,

Exp: Instituto Polylccbnic o.

1727. The Paraná; with incidents ar the Paraguayan \VaI'
and South American Recollections, from 1861 to 1868. By Thomas J.
Hutcbinson, F. R. G. S., F. E. S., T. A. S. L., H. B. M. Consul
for Rosario Vice-President cl'honneur de l'lnstitut d'Afrique, P,u'is;
Honorarr aml Corresponding' Member of the Liverpool Litterary and
Philosophical Society, etc., etc.-Maps, illust?'ations, anel portrait ar t11e
author. LOl'lclon. Edwarel Stan(ol'cl, .6 anel 7, Charing C1'OSS S. W, 1868,
in-8° graucl.

Acompanha a seguinte carta - The Rivel' Parana., the Pam
guay, the Uruguay and the Rio de la Plata. Stant'ords Geogl.
E ·tb. 6 & 7 cluzring C1"OSS, LOl1clon.

E' um estudo historico completo sobre a Republica Argentina.
Começando com a expedição de Sebastião Cabot, em 1526, trata
da fundação de Buenos Ayres e no cap. X estuda proficiente e
longamente as origens da população argentina, suas di 'Visões,

c seus traços caracteristicos, usos e costumes. O largo periodo que
abrange o estudo que se encontra nas 424 pagina desta impor
tante obra fecha com um golpe de vista geral sobre a. revolução
de fevereiro de 1868 na Banda Orienta.l do Uruguay e no qnal se
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occllpado assJ"sinato rIo Pl'dsidenle Flol'e3, elc. etc" E' pois esta
uma obra digna de apl'eço, e S')1l :1utor bem merece do homens
que se dedicam a estes e tudos, pelo muito cabeda,l hi torico que
SOUUJ aCCLIITIulal' nus paginas de seu importa.nte trabalho.

Exp: BilJlio~lteen. lI. , , A, lt, o S1', Conde r1' Eu.

1728. Collecção de diversos tl'abalhos ineditos entl'e 03 quaes
os seguinte :

Rios navegaveis de . Pa,ulo, por ,I. J, Machado de Oliveim,
(autoO'l'apho) ; a pl'ovincÍi\' de ,Paulo (limite3), pelo mesmo;
Geogl'aphia do Brazil, fl'agmento , 184... pelo mesmo; O muni
cipio de Ccwanéa (,'. Paulo), I elo mesmo; O aldeamento de
Palma (Parani em 184 ), Preço de transpOl'te de generos em
S. Paulo, 1835; A indu tl'ia em ,P.l.Ulo, 18óô; A província do
E"pirito Santo, população em 1824, 2G, 27, ::.'8, 29,3 : Boto
cudo (Exll'ato~ le um relatol'io ): Hi,toria da America (re
,'umo), pelo Conselheiro Pl'uLlencio G. F. da Veiga Cabl'al;
IIi tOl'ia d 13 P,\ulistas, fragmento, paI' Antonio .Joaquim Riba ;
O rio Ubahy & PcU'aná, extratos (1;\s memoria do Barão de
Antonina' A Provincia de Santa Catl1arin:1; A Ribeira de
19nape (S, Paulo) por C. Roth; O Gaio-em (Pal'anà), roteiro
de flermQgenes Lobo.

Exp,: D,', B":lsilio Mn.ehn.do.

17')!) , N o'ticia s)bro a provincia de 1alto Grosso, seguiu[\, d'um
roteil'o da viagem da sua c:\'pital á S. Paulo, por Joaquim Ferreira
Moutinho, - S. Paulo. Typ. ele Hem'ique Sch"oeeler, 1869, 1 vaI.
il1-4. 0

gxp,: Biblio~heen. Imperin.1.

1730. Explora'tions of tLte biglunds of the Brasil; with a
full account of the G ld anel Diamoml mines. Also canoeing down
1500 mile3 of the great river São FrlJncisco, from Subura. to tl1e sea.
By Captain Richard F. BUl'too, F. R. G. S'l etc. Lomloll, Tinisley

B"othe,'s, Cathe1'ine S/. S/1"a'l1cl, 1869, il\-8° gr.
- E um bom trabalho e3te qU;) tem03 sob as vistas. Como

e tudo do interior do nosso paiz feito por estraugeiro, nos
lJarece digno de ai reço pela muitas informIJç5es que tr:lz,
sobretudo em relação á minas do 1110'"1'0 VeLho. Repetidas e
claras no/as explicativa se encontra no correr dt\, obra. e que
concorrem para dar a e ta maior valor.

Exp.: Biblio~hcen. de S. A. R. o S,', Conde d'Eu,

1731. Es'tu~o sobreadivi ão territorial do Bruzil, por Augusto
Fausto de Souza, bael1arel em matLtematicas e sciencias physicas, e
Mc1jor do Corpo de Estado-Maior de Artilharia, in-4° ge. de 113 paO'.
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Neste excellente trabalho o seu autor, depois de estudar a
divisão primitiva do Brazil em donatarias, fazendo acompanhar
e~ta parte do eu estuio de uma carta da lJrimitiva divisão terri
torial do Brazil em 1532 na qual tambem se vê traçada a lirJ!a
limite, conforme a convenção de Tordesilhas, em junho de 1494;
depois deste estudo intere sante, passa o Dr. Fau to de Souza, a
oc upar-se da - diviscío em Capitanias gemes (carta n. 2), e logo
em seguida da actual divisão em Provincias. Do estuuo feito
conclue o Dr. Fausto d9 Souza - a necessidade de uma nova
divisão, que apresenta.

Atlenh a demonstração apresentada un tel'iormen te - da des
proporção desarrazoada entre as diversas provincias, dofeituosis
sima tixaçIlo de seus limites e absoluta npcessidade de serem
divididas algumas dellas-propõe o Dr. Fausto de Souza um
plano para, uma nova di vi&'io e demarcação.

O plano apresentado divide o Brazil em 40 Provincias. Ainda
desta parte do esttedo ha uma carta.

Como se vê neste rapido resumo, a obra do Dr. Fausto de
Souza é digna do apreço claquelles que se interessam pelos ne
gocios da administração publica no Brazil.

Exp.: Bibliothecn deS. A. R. o Sr. Conde d'Eu.

1732. Detalhes da linha da fronteira da Provincia do Rio
Grande do Sul com a Republica Oriontal do Urugauye a Confederação
Argentina. 1871. Escala de 742~O\\

Cópia autllentica.
Exp.: Bibliothecn de S. A. R. o Sr. Conde rl·Eu.

1733. Les races aryennes du Perou. Leur langue. Leur religion.
Leur histoire, par Vicente Fieiel Lopez. Paris: A la librairie A. Fl"anch,
F. lVieweg, Pl"oprietaire. Montevideo: chez l'auteter. (Paris-Impri
merie, typographie D. Jouanst, lmprimeur de la Librairie des Bi
bliophes), 1871,1 voI. in-8° gr. de 6 pp. de prefacio, 21 de introdc.,
421 de texto, das quaes 16 (de pp 391 em deante) são appendice ; com
alguns desenhos.

E' trabalho de grande valor litterario e historico, que valeu
ao autor o apoio e auxilios do general Urquiza e du egyptologo
e orientalista Maspero, quanto á sua tradl1cção e publicações.
Occupa-se com grande elevação de vistas e admiravel proficiel1cia
das leis historicas da língua e da poderosa civilisação dos Incas,
cuja grandeza e brilho datam da época em que os hespanhóes
deserrib::Lrcaram no novo mundo, e são ainda hoje objecto de admi
ruç.'io de todos os povos civilisados.

« Oimperio dos Incas, diz o Sr. Lopez, occupava então a
metade, pelo menos, do continente e contava perto de 20.000.000
de habitantes governados por um só homem, que residia de ordi
nario em Cuzco, mas fazia frequentes viagen.s ás pl'ovincias, para
melhor conhecer as tendencias e as necessidades particulares dos
povos submettidos ao seu dominio. Este sol entOo tinha um
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exercito permanente de 300.000 homens, perfeitamente disci
plinaàos e espalhados pela fronteira para a defeza do imperio;
entretinha 1<tmbem uma numerosa esquadra que anoualmente,
se fazia de vela até ao isthmo do P,mama e recolbia nessa
vi ila o tribu to das populações marilimas. A religião desses POV01l
era pura e seus sacerLlotes pregtl.Vam uma moral elevada; a
nobreza era intrepida e instruida, o povo iotelligentc, laborioso
e submisso. A industria florescia; manufacturas, tarjas, fundições
de mbtaes preciosos 1;01' toda a parte eram encontrados; as
minas, cuiéhdosamente exploradas, apresentavam cada anno
um producto immenso ; os campos, bem cultivados, alimentavam
sem trabalbo cidades tão povoadas como as maiores cidades da
Europa; trabalhos de irrigação, maravilhosamente estabelecidos,
regularisavam o curso das aguas, e en tretinham por toda a
parle uma fertilidade inesgotavel ; 'pontes de cipó transpunham
os maiores rios, as. im como largas e commodas estradas, ver
dadeiras vias romanas, semeadas aqui e acoli de grandes
hospedarias, onde o viajor achava gratuitamente um abrigo
seguro, eram regularmente percorridas pelos correios, que
faziam o serviço da correspondencia, e conduziam de uma extre
midade do paiz a outra por entre planicies e montanhas.

Ao lado do desenvolvimento material desta civilisação, as
narrações dos hespanhóes nos permittem entrever e constatar
como consequencia, um desenvolvimento moral e intellectual
anterior de muito á época em que os européos vieram aportar ao
novo mundo, o que se convenciorou chamar offlcialmente civi
lisação christã. No Perú bavifl. um codigo de lei desde muito
tempo condensado em curtas e breves formulas cujos quipus
transmittiam invariavelmente de geração em geração o conteMo
e a lettra. Essas leis eram justas: todos as gabftvam e mesmo
as observavam. As sciencias e as artes, a astronomia, as mathe
maticas, a sculptul'a, a pintura, eram muito lIonradas; os
doutores peruvianos (amaulas) ensinavam publicamente a gram
matica, e não permittiam aos rapazes tomar o habito viril sinão
depois de lhes haver feito passar por elames litterarios e reli
giosos. Elles tinham historias, hoje perdidas, é verdade, mas que
varios autores hespanhóes leram e utilisaram; eram poetas, como
provam certos frtlgmentos de hymnos religiosos ou de cantos de
amor, que a tradição nos conservou; emfim, a unica obra
escapa ao naufl'agio lamentavel desta litteratul'a, outr'ora tão
florescente, é um drama nacional, o Aptl-Ollantay, que, por não
valer o CEclipo em Calonia ou a jJlledéa, nem por isso é [;l1ho de
graça, de til'meza, ou de grandeza tragica.

A vista disto, pergunta o autor, como é que uma lingua que
tão inteiramente prestou-se a todas as necl:lssid(\des e a todos os
requisitos da civilisação, póde ser, como repetem insistentemente
alguns, um idioma sem fórma e sem fixidez ~!

A uma civili,ação tão brilhante devia ter correspondido ne
cessariamente uma lingna jã. madura: essa lingua dos Incas
existe ainda lIoje ~ob o nome de Qtúchua. Tre seculos de oppressão
não puderam destruil a, nem mesmo alteraI-a iem si mesma"
soube ella achar bastantes recursos e vida para resistir á invasão
da lingu[\, hespanhola: fez mais, em vez çle perder terreno,
ganhou-o, impondo-se aos seus se1;1hores e conquistanclo seus

,



460 'UPPLEMENTO

vencedores. Hoje, de Santiago deI Estero a Quito, das costas
oceanicas ás margens elo Paraguay, a liugua usual, aquella ele
que nos servimos entre amigos e no interior das famHias não
é a linguu. de Pizarro e ele seus companheiros, mas a de
Atahuallpae ele seus subditos .. »

Muito e agradavelmente discorre ainda o SI'. Lopez sobre a
hi toria da lingua Quichua, elo mecanismo ela qual diz com
enthusiasmo o seguinte:

« A maneira sobria e engenhosa por que são deduzidas as
fórmas grammaticaes, a perfeição de um systema de declinação
e ele conjugação onde tudo é uniforme e regular, a constituição
simples e ao mesmo tempo tão sábia da phrase inteira, tudo
sorprehende e arrebata o espirita.})

O Llome de Peru, qne as tribus emigrantes deram a. sua nova
patria, SÍO'nificfl. em sanscrito o oriente, o mar, o sol, as mon
tanhas de ouro, e desigona por conseguinte o paiz situado t., leste
ela Inclia, com todos os seu caracteres principaes. A mesma
radical, diz o Sr. Lopez, encontra-se mais ou menos corrupta em
todos os pontos do continente sul-am ricano: Paraguay ou
Pal'a-huay, Verilgua, Beragua, ou Pem-htr.a, Paria, Parinas,
Bl'asil, Para-sil, etc.

O li vro esta dividiuo em quatro partes e uma introuucçi'ío, na
qual expõe e commenta a lingua, a historia e a religião, os usos
e costumes do Incas; a parle] a, na qu< I trata do exame das
origens linguisticas : estudo da grammatica da lingua Quichua ;
a parte 2" refere se ao exame das orig-ens historicas : occupa-se

com o estudo da astronomia e da chronologia entre os Incas j
dos mythos religoiosos j do l'estabelecimento tias dynastias peru
vianas ; e resumo geral da sociedade e dos costumes entre os
mesmos; a 3" parte consta do vocabulario ario-quichua; e a
4& parte é representada por quatro appendices que tratam
das segliÍntes questões: appen. I, da troca de algumas lettras
entre si ;app~nd. lI, dynastlas peruvianas, segundo Montesino ;
append. III, exlracto do canto V do poema, «Argentina », de
Ba,rC08 de Centenera, e appcnd. IV, as raizes Qnicbna em sna
expre são mais simples.

Exp.: Governo Argentino.

]734. A Provincia de TucuJD.an por Arsenio Granillo.
Serie de articulos descriptivos y noticiosos mandado publicar por
S. E. eI Sr. Gobernador D. Federico Helguera.

Tucuman: ImZ3renta de la Razon, 1872, I vaI. in 4° gr. de 207 pp.
e 139 de app:mdice, com grande numero de vistas photograpbicas.

Trabalho executado, como declara o autor, a proposito da ex
posição de Cordoba, com a fim de fazer conhecer a pl'ovincia de
Tucuman em todas as suas faces, ao mesmo tempo que na dita.
exposição figuravam suas valiosas producções, para que o immi
grante que desejar explorar essas proclucções ou exercer sua
industria, tenha. conhecimento perfeito do paiz em que vai
viver.
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o nome de Tucumall, que tem a provincia, vem da palavra
fluichu:L que significa fronteira, por i 'so que TUCllman formava
a fronteira do grande e poderoso imperio dos Incas .

. Tl:ata da hi~torÍ<~ e da g'eograpbia physica e politica da pro
vlllcla, e termlU(I, Juntanrlo um trabalho em francez dos Srs.
D!. J. C. Henser e Georges Claraz, sobre a geognósia da pro
vlllcia da Buenos-AYI'es, in titulado: «Essais pour servir a UDe
description physique et geognostique de ln, province argentine
ue Buenos-Ayres, »

Exp.: Uo\'e1'1I0 A"genLiuo,

1735. Viaj es inéditas de D. Felix de Azara de de Santa Fé
á la Asuncion, 1'1 interior del Paraguay, y Ü, los Pueblos de ~1isiones

con una noticia preliminar. Por el General D. Bttrtolomé Mitre
yalgunas notas por el doctor D. Juan .laria Gutierrez. Eclicion de la
«Revi ta uel Rio de la Plata » tirada a ciento e cincoenta exemplares.

B~lenos-Ait'es ; lmpl'enta y Libl'eria ele 1Jfayo, 1873, Ivo!. in 4°
gr. de 254 pp.

P"ra dizer o que é e o que vale o presente livro, destacaremos
os seguintes trecho da, excellente noticia preliminar que sobre

elle e cI'eveu o mui competente Sr. Dr. Bartolomé Mitl'e, a cujo
pratrioti mo, illustração e zelo devem a sciencia e as lettras a
publicidade dos pI'eciosos manuscl'iptos ineditos do glorioso
D. Felix de AZlt!'a : « oldado por carreira e ma thematieo por
seus e tudos, Azam\ tlepois de fazer-s naturalista por incl inação
fez-s geographo, uistoriador, economista, geologo, botanico e
philosopl1o, ..

« Foi o primeiro que se oecupou com uma critica sã da historia.
primitiva do I io da PI'at:1, estudando-a a luz de documentos Ol'i
ginaes e dos testemunhos indestructiveis da natureza, dilatando
seu horizontes e compulsando as belses convencionaes em que
se fundava,

«Elie foi o pI'imeiro que deu base scientfica a geographia do
Rio ela Prata, :1 cuja historia esta perduravelmento vinculado seu
nome.

« Foi o primeiro que fez conhecer ao mundo debaixo de um as
pecto di.ITerente, as rtlgiães llanhadas pelo Prata, Urugu~y,

Pal'aná, Paraguay, chamando sobre ellas a attenção de proprios
e e tranhos,

«Nesse sentielo póde dizel'-se que, com menos sciencia,si bem que
com mais tl'abalho, Azal'a, desempenhou no Rio ela Prata a mesma
tfl.ref,\ de Humboldt no l\'lexico e regiões equinociaes da America, ~.

e Jorge Juan y Ulloa, no Perü, a cuja raça e escola pertencia...
Isto a respeito do autor; agora sobre a sua obra: ~< O livro

de viagens de Azara, que t,U1tO tal'dou em vulgarisat'-se, nito é
uma n:1l'l'açào amen:1 de aventur,ls, nem a historia chronologica
de UIU:.o expedição, mas um agrupamento metbodico de facto
condensados por matel'ias reduzidas :1 um sy tema mais ou
menos scientilico, em que o clima, o solo, a topographia, os reinos
animal e vegetal, os costumes, as raças humanas e a historia do

~

. .
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descobrimenlo, conqlústa e população do Rio da Prata, são estu
dados con cienciosamente com o contingente e o testemunho da
observação pessoal, sem que o autol' exhiba inutilmente 'ua
personalidade, nem nos explique os meios de que se valeu p'tra
a acquisição dos conhecimentos indispensaveis à vasta tarefa que
se havia voluntariamente imposto. »

Este volume consta dos diarios das via~ens citadas em seu
titulo, e é formado de uma parte das foI nas dispersas da sua
grande obra sobre o Rio da Prata, na confecção da qual consagrou
os 20 annos mais ílOl'idos de sua existencia, na pllrase do referido
Sr. Mitre.

E', como se vê, um livro altamente apreciave!.
Exp, : Governo Argeutino.

173ô. Carta do Imperio do Brazilreduzida no Archivo Militar,
em conformidade da publicada pelo coronel Conrado Jacob de Nie
meyer em 1846, e das especiaes das fronteiras com os Estados limitro
phes, organisadas ultimamente pelo conselheiro Duarte da Ponte Ri
beiro. Rio de Jan~i,'o, 1873, Alvaro & Rolszt, gravaram; lilh. do A,-chivo
jJ{ilitar, Tou1'inlw imprimiu,' 1873.

Escala em leguas gcographicas : 1O=Om,007.
Exp.: BiblioLheca de S. A.. H. o 'r. Conde d'Eu.

1737. Relação das memorias e mais papeis reservados, que se
acham no Archivo do Thlinisterio dos Negocios Estrangeiros, alguns es
criptas por ordem do governo imperial, e outros opportunamente apre
sentados pelo conselheiro Barão de Ponle Ribeiro. Desde (1826) que ex
erceu os empregos de ellcarregado de negocios, chefe de secção da
Secretaria de Estado, ministro residente, e enviado extraordinario.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1873.

Exp.: BiblioLheca de . A. R. Od'. Coude d'Eu.

1738. Carte topogTaphique de la Republique du Paraguay.
Carte originale faite de 1846 à 1858 par des procedées tl'igonometl'iques
et astronomiques dedié au bonorable Congres Legislative de la Nation
par le colonel du Genie François Wisner de Morgenstern, membre cor
respondant de la Société Imperial et Royal Geographique d'Austricbe,
et membre honoraire de celle de Berlin, etc. Pramirt auf der Wiener
vVeltausstelhnig im Jahre, 1873.

r Escala~1:355.000.

Der Verfasser bebã.It sicll das Recht der Vervielfaligung jeder
Art vor. Lith. geogr. Inst. v. F. Koke, Wien.

r:
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Excellente carta topo~raphicada Republic..'l do Paraguay, ni
tidamente impre sa e litographada á cor em Vianna d' Au tria,
em. 1873; mo trando GS limites dessa republico. com o Brazil 
esllpulados pelo tratado de 10 de janeiro de 1872 (rios Iguas ti e
Alto-Parana, serro tle ~Iara.caju e rio Apa até sua confiuencia
com o rio Pal'aguay); e os com a Republica Argentina, impostos
pelo tratado da triplice alliança de 1de maio de 1865 (rio Parana
alé o Iguassu e Paraguay) .

Esto. carta, premiada na. Exposição UniversaI de Vienna d'Aus
tria cm 1873, repre enta o resultado de 26 annos de trabalho do
coronel Wisner ao serviço do governo paraguayo.

Exp.: CousuJ do Brazil uo Paraguay.

1739. Planta geral da cidade de Sorocaba. Encommedada pelo.
lllma. Camara Municipal, feita. por Francisco Adolpho Zuncher. 1874.
Escala = 1:2000.

Exp: BiiJliotheca de :s. A. R. o SI'. Conde d'Eu.

1740. Le tour du monde; nouveaujotwnal eles voyages. Contendo:

« Expedition scientifique française au Perou et en Bolivie, par
1. Weiner. 1875-1877. Texte et de seios inédits.

Exp.: Bibliotheca S..L H.. o r. Conded'Eu.

174 I. A tIas de la geografia fisic..'l de la Republica de Chile por A.
Pissis Caballero de la Le.~·ion de honor, miembro de la Univer idad, Y
jefe de la commisson topogmtica de Chile, Instituto geografico de Paris
Cl!, Delagrave editor de la sociedad geografica, 1875.

Este excellente trabalho, o melhor talvez publicado sobre o
a sum pto, comprehende nas suas 23 folhas, entre outros, os se
guintes:

l\Iapa corografico da America. deI Sud j
Cordillera deI Aconcagua j
Seccion geologica dei uelo deI Chile;
Grupo volcanico de Chillan j
Plano ele los volcane:> dei Descabezado ;
Limite inferior ele las niaves perpetuas j
Destribucion le los vegetales segun las altitudes.

Exp.: Bibliothoca de S. A. I • o Sr. Conde d'Eu.

1742. Subsidios pa,l'a a ol'gani ação da, cal'ta pl!ysica do
Brazil- Estudo geogra,pbico pelo conselheiro Homem de Mello. 1876. '"'~

47 pp.

Trata o illustrado escriptor dos systemas orogl'aphico e hydro
grapbico do Brazil, estuda o relevo do solo, as linha geraes que..,
o representam; as bacias hydrograpbic..'l.s, as montanhas, occu
pando-se la.rgamente das irregularidades que apresentam em sua ,
estructura e em suas direcções. Refere-se aS observações de
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Malte-Brum, de !l'Orbigny, Castelnau, Lia.is, Hartt. Estuda o sys
tema elo Barão ele Esch\Vege, en tendendo que não pócle er acei to
pela sciencia, quan to aos nomes ficticios engendrados pelo mesmo
distincto geographo allemão para designar as nossas serras.
Depois de referir-se aos J)latós do Brazil, conclue apresentando
um f/uadro das altitude;; os ponto;; mais elevados deste grande
paiz.

EX[l.: Instituto PolyleC?nico.

1743. Mappa Geographico da Provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, organisado na commissão do regi tro geral e estatistica
das terras publicas e possuidas sob a presiJeucia do conselheiro Bor
nardo Augusto ascentes cle Azambuja pelos engenheiros José Iguacio
Coimbra e tenente-coronel Courado Jacob de Niemeyer, auxiliados
pelo engenheiro geograpbo Galdíno Alves Monteiro e mandado pu
blicar pelo Exm. Sr. conselheiro Thomaz José Coelho de Almeida, Mi
nistro e secretario de estado dos negocias da agricultura, commercio o
obras publicas, em 1876. Lithograpbia Imperial S. A. Sisson. Rio de

Janeiro. Cados Held. gravo Escala 618\10 metros.

Com uma nota sobre os terrenos devolutos d,t provincia de
S. Pedl'o do Rio Grande do Sul.

Exp.: Bibliotheca de S. A. R. o S".Conde d'Eu.

1744. Carta da provincia de S. Paulo Ol'ganisada por C. D.
Rath, 1877. Escala de 1:1500.000. Editores: A. L. Gan'eaux& C.,
S. Paulo. Grave cite:: L. 1Vull1'ej', P,wi$, 1lnp. Lemercieret & C.

Acompanha a esta carta uma pequena noticia sobre a província
de S. Paulo.

EX[l.: Bibliotheca de ".A. R, oS,,, Conded'Eu.

1745. Estudos ácerca da organisação da carta geographica e
!la hi loria physica e politica do Brazil, pelo marechal de campo Henri
que deBeaurepaire Roban 1 presidente da. commissão da carta geral do
Imperio. Rio de Janeiro. TypogmlJhia Nuciol1al. 1877. io*4° gr. 36pp.

Exp.: Biuliotueca de S. A. R. oS", Conde d'Eu,

1746. O Rio de Janeiro, sua historia, monumenlos, homeos
notaveis, usos e ouriosidades, pelo Dr. Moreim de Azevedo, sacio do

r ln -ti tuto Historico e de ou tras sociedades litterarias. Rio de Janeil'o,
B. L. Ga1'llier, Livj'eij'o edict%~~ do 111S/. Bist., 1877, in-40 gr.

Exp.: Bibliotheca de '. A, R, ·'0 S". Conde d l':u,

r
(
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1747. Mappa do Imperio do Brazil, incluindo as republicas
adjacentes, novamente oeganizado por Alexandre Speltz, ex-capitão de
artilharia e engenheiro formado na escola militar do estado-maior
prU3 iano, Publicado na typographiae Lithographia Imperial de Alexan·
dee peltz. Rio de Janeiro, 1878. Escripto por C. Held. Escala de I:
1.630.430.

Colorida.
Exp.: Biblio~heca de S. A. R. o Sr. Conde d'Eu.

1748. Arte y vocabulario de la lengua Lule y Tonocoté por el
Padre Antonio Machoni de Cerdefía de la Compaiíia de Jesus. Con
introduccion y apêndices par Juan M. Lársen, Buenos Aires: lm

p/'en/a de Pablo Coni, especial para obras, 1878, Ivo!. in-8° de
361 pp.

Na primeiea pagiua do liveo lêm··se os seguintes dizeres:
« Arte y vocabulario de la lengua Lule y Tonocotà compuestos
con facultad de sus superiOt'es por el Padre Antonio l\1achoni
de CerJeüa de la comp:l.iiia de Jesus. Cou licencia. Em Madrid
por los heredel'os de Jnan Garcia lufunzon. Aüo de 1732. Reim
pres o em Bueno Aires por Pablo E. Coni. MOCCCLXXVII.»

O paJl'e l\Iachooi foi pl'ocuradoe Geral na provincia do Pa
ragu lY, da com[anhia u Je 'llS, depois de havee func ionado
como mis iouario e reitol' do C le~io l\Iaximo de Cordoba.

A liug'u t Lute é uma d.1s mais pobees que se conhecJ, tanto
no vocabull1l'io como na.' fórmas geammaticaes, s bl'etmlo se
compaearmol-a com os icliom'l ,ui-americano:;, taes como o
gUaI'Clny, o qllic1má, o arallcano, i bem qlle esta ultima não
iJOssa competÍl' com as duas pl'imeiras.

A linO'ua luZe, disse o pldre Mal'choni, ó propria de cinco
naçõe numerosa clul.luadas ltlte, esi tine, toquitime. oris/ine e
tocono/e (i to é, 'l'ol1Ocote) as quaes ha mai de 100 anuo, ou
seja desde o n.nno de 1600 viviam reunidas formando povoações.

1\. nação 'l'onocote era, composti\ de peno de 60.000 pe~ oas, e
habittwa a. vizinhança du, ciufl.de de Concepcion, situa,la sobre um
lago pouco distaute do Rio G/'ande del Chaco, 110j hamado
Rio Bennej7; a outras, constituida" em re"'iõa povoadi~silUas,

in ·ta.llal'am 0" 'eus p Ilctte.:; p~las immetliaçõ93 da cid ule deuomi
nada l'alaoera de Ilad;'id ou Esteco, á mal'gem do rio Salaclo,
a 60 legoa" tio sitio em que, pel~t tel'ceira vez edificaua, de ap
paeeceu in teil',l.men te, a sim como a d'l. Concepciol1, com o tel'
remoto tle 1692.

O SI'. Lae3en declara que, para colher os documentos que
annexa ao liVl'O escreveI' lt introducção com que, sem duvida
o iII UStl'.l consultou obras de varios au tores que se occu pam
muiuetall;auamente do:> in ios sob pontos de vi ta uifIerentes, ~
entre sllas o Diccional'io de Alcedo e os trabalho dos Sl's. Alcides
d'Ol'bigny e DI'. Martin de MO~lSSY, os quaes, todavia, nada
adiantam sobl'e os Ltlles em partLCular.

Geogr. physica

..

30
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A obra consta de cinco l)artes, além de pequena intl'oducção
com que a pl'ecede o proprio antor a saber: 1- Al'te da
lingua Tonocote o Lule j II - Vocabulario da, mesma j Ill- a"
tl1eci mo e doutrina c!lri"tõ1 em lingua TOllocllle e Lule .
1V - Primeiro appendice, tratando de uma, pro<luc\ão IHlera,
ria, digna <le todo apreço e recommeorlação por ler ido f'l:>cri pta
no eculo em que viveu l\lachoni, ob o p dero"o inOuxo do
a ceti mo, impressa em CorrlolJa (America), e quiç:it inspil'ada, pelo
meno in partibus, pelo e,:;pü'ito reinante na~ colanias hespanholas
deste continente. Tra,z o eguinte titulo que reproduzimos inte
gralmente para não !lavel' confu,[o, aliál:> ['ncil de acontecer, como
AnHO Vi"rJin~o;- «Dia \'it'o'ineo ó Sabado Mariano. Obra pa
teroica oxh01'tato1'ia ú. la devocioll de 1i.1 reina de lo cielos Mal'h,
San tissima eo su sagrndo dia deI sauado Escl'j pta y ofl'ccida. a
ln. piedad cbristiuulL por el meUOl' de los devotos de la all
lissima Virgen, Bt Padre Jlhchoni de la compailia, do Je LI:;,
Rector deI Colegio l\laxilUo de CÓl'doba deI Tucumau, y Procu
rador General a ltollla pOl' su Provincia deI Paea,guay etc. y la,
dedica a la mismà soberana Rein:1 de los Angolo~ la bran ladre
ele Llios y Abog:1da de los homures.

Con licencia: En Cordoba en el Colegio de la Assumpcion.
ADo de 1733.» V- Segundo appendice, (lue consta de um bo'
fJnejo da vjda. do paLlre l\lachoDi, de aponta.mentos sobre os indios
!~ules e de documento respectivos.

Exp.: Governo Argentino.

1749. Sud-Atnérique sej ours et voyages an Bl'esil,:l.
la Pinta, all Chile, en Bolivie et au Perou par le CIO. Charles d'Urõel,
S cretaire de léci',llion, Ouvr.lge enrichie cl'une e.1rt et de gl',wnres.
Pari, B. Plon et Cie, imprimeurs - etliteur,:;, 1870.

Ne ta obra estllfla o .eu autor mpidament.e oS paize rlue P 1'
corl'eu e a re:'peito dos fJ\Jae~ fornece ao leitor iatcres 'an te,:; in
fOl'Jl1UÇÕdS e dados qn , tomando p:ll'a termo de comp::u'ação a.
plrte relativa ao Hrazil, nos parecem JIluilo aproximarIas eh1
verdade,

~.... dcscripção da vida. movimenLada da cidade do Rio de Janei
ro e feita com vcrtlalle, postas de laclo url1<l ou outl'a singulari
dade de tom'isto rlue se deixa m~ljs ou menos i 11111l'essioDar ÚS
vezes \,Ol' cousa, li pouca valia. e ,1 qu dá, sem o [',Lzer delibe
radamente, um valo]' quo nilo tem em verdad .

Não 110~ podamos furtrtl' ;10 desejo de transcrover, no pI'opl'io
idioma do llutOI', as seglüntes palavras POl' ello traç!lrlas e nas
quaes no,; dúc ntadassuas il1lpl'essã s M l:iair lo Paço lLnperial
de. , Christovão onde tivera a honl'<t de ser re euido por SS.
MM.n, :

« Au sortir rle 1':l1ltlience de J'empel'em' nou~ nau,; sommes ron
dll chez l'empóratl'ice ; iI ost impossible d'oublier ['accneil plein
d'une gracieuse boale que Sá Mngest' fui! à. coux flui ont l' 110n
nem' de l'apPl'ocI1Cl'. Cetto biell vellu souhait.}e nu nau vel arl'i
v esL liDe Lle, premiers et de-' meil1eul's impres"iones qu' il 1:>0
ete cloune recuelliL' dans ce be:l.u pnys du BI'esil.» Pa • n-

I
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do d pois a e'tucIar a provincia do S, Panio, que tnmbem vi i
tàra, ofl'race-nos inCormaçõ" não (iostituidas de vaior.

Oe indo, pois, ([ne em :;ua oura enCeixou o r. Clo. Charies
ri' '1'5el obre os pn.izes amel'icano.; que percorreu, no parece
digno ri apI'oço - devondo a sim -o!' reservado a tal obra um
lo~nr distillctO em lodn- a bi uliolhéca' cIe viagens.

Exp.: Bibliolheca de !';. A. R. 0:1'. Colndo d'Eu.

1750, l\'J:anual Ó voc Ibulario de ia Lengna Pampl y dei estilo
Camilia!'. P,lI'a el U' do lo- jeCo' y oficbios doi ejorcito, y ue las
Cmuilias ii curo cargo e·tan los indigenas. 101' Pcderieo Barbará,
Teniente Coronei dei Ejercito Argenlino, Autor de los « Usos y co 
lnmbl'es de lo lndios Pampas.»

Buenos Aires: llllpl'enltt li Libreria de J1Iayo de C. Casavalle. 1879.

,1 vol. in-8°· do 178 pp.
I~xp.: GOV( rn :\rgen~ino.

17 i. ProD:lenades d:ws les deux Amériqnes 1876-1871. Avec
eleux cartes itinerail'e' de I' Amél'iqno elu Nortl et de i' Am l'ique
L1u Slld par ELlmonl Cotteau, l\lembrc ue ia Societé de Géogl'llphie
ele Pari et du Cluu Alpin-Fmnçais, G. Charpentier, editeuI'. 1880.
Toul·s. 1111p. E. ilIa;;ereau.

No clll'Lo pl'azo de 60 dias, fez Coltcau o percurso das dua
,\.mel'icas. Bem e vê dosla. só circumstaucia que muito rapi
da são as reCer'encia feita aos paize uiveI' o que pereOl'
reu. ob!'e o BI'azil bão muito incompleLo os dado que apre
:enta. POI'am-Ihe apenas consagrnl1as 20 paginas nas quae: ex-

lu ivamenle trata do Rio de Janeil'o e seu al'l'edor _ Em
lorlo o ca. o, a leitum ti amena e o nnlol' da Promenades dailS
les deux rltluiJ'iqucs se mo tra. impal'cial e ju to.

Ex!'.: BibllOlhecll. do . ,I.. r . o SI'. Cunde d' Eu.

1752. A-tlas do Imperio uo Brazil, seg-undo os dad offlciaes
existente e outl'OS docnmentos forne idos pelo Exm. Sr. Cou elheiro
l3arfio lIomem rle i\[eUo e Tenente Coronei de EuO'enheiros Franci'co
Antollio I iment1\, Bueno o pelo.; me mos revi lo. Organizat10 e gra
va.rlo p r Claudio Lomellino ele Carvalho. Eclitalo por Angelo Agos
tini e P,wlo Robin.

Rio de Jall iro: Lithogl'aphia Paulo Robin &: C., 1882, I vai. in-Col.
gl'. de 26 fls,

Corno aUns do gcographia physica e polilicóL l10 Benzil, ti o
ll'nbalho mais exacto e com pleta que possuimos.

Quando a sim pies in pec fio das cartas que o compoem não
fo '0 sufficiente para daI' itlón. do valor que r pl'es uta, os
nOl1Jes illn. tl'e do seLlS ol'ganizndol'es o:' 'r. Barão Homem

\
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de Mello e Tenente Coronel Pimenta Bueno, 11a pouco rou
bado á sciencia e á patl'ia querida, bastavam para recom-
mendal-o. ,

Consta de 23 mappas nitidamente impressos e coloridos, re
presentando, I: o mappa-mundi; 11 : a carta geral do ImpeJ'Ío
do Bt'azil e paizes limitro[Jhes, com a divi ão administracli va
das 20 provincias e respecti vas capitaes, cidades princi pae , villas,
etc., gravados em cores diversa, dando, em notrt a parte,
8.307806 kil. quael., pal'a superficie do paiz, e 9.963.747 h,)
bitantes. par,b sua população; IlI: carta. da America elo Sul;
seguindo-se as cartas e-peciae., elas provincias do Amazonas,
Grão-Pará, Maranhão, Piauhy, Ceara, Rio-GI'ande-do-1 01 te,
Parahyba-do-Norte, Pernambuco, Alagoas, Sersipe, Bahia,
Espirita-Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo, Parana, Santa-Ca
tbarina, llio-Grande·du-Sul, Minas-Geraes, Goyaz e MaLta-Grosso.

A' respeito da publicação deste LI tlas, aqui transcrevemos di
versos tl'echos di1 introducção feita por seus dignos autores a
presente edicção: «A publicaÇ<'io de um Atlas do Imperio do Brazil,
representando o progresso ui timo dos conhecimenLos geo?,raphicos
nesta parte do globo, é ainda uma necessidade entre nos.

"A gLoria da iniciativa deste gl'ande emprehenuimento compete
ao Senador Canuü!o Mendes de AImeida, ele sauelo a memoria.
O Atlas por este cUgno Brazileiro publicado em 1868 peruurará
sempre como um monumento da sciencia em nossa patrÍit. Ma' é
da natureza destes trabalhos aperfeiçoarem-se, em edições suc
cessiva , dos erros inevitaveis em um primeiro apanbamento de
uma collossal massa de dados e materiaes.

« Faltou ao autor, tempo para retificar e refundir todo o seu tra
balho, aproveitando o precioso thesouro de monumE:ntos geogra
phicos que ainda ficáram em nossos lH'chi vo e a cópia immensa de
trabalbos e exploraçõe::s novas, que nestes ultimas vinte annos se
teem accumulado sobre toda a extemão de nosso va lo Lerritorio.

"Todo esse opulento cabedal t m ido dia por dia recolhido, es
tudado e assignalado com uma tenacidade uigna ela severidade da
sciencia pOl' alguns brazileiros, apaixonad0s cultores da geogra
phia da nossa patria . ."

Mais adiante, referindo- e ao mesmo atlas, sob o ponto ele vista
de Hua utilidade nas escólas elementares, dizem ainda os mesmos
illustrados Srs. Barão Homem de Mello e Tenente Coronel P.
Bueno : c: Pnzemos igualmente todo o cuidado em auaptar o
Atlas ás exigencías do ensino elementar, nosso principal intui Lo.
Para e se fim expurgamol-o de pormenores inuteis, ftlzeuuo
sobresahir a clareza e nitidez que devem ser a feiçiío caracteris
tica de trabalhos deste genero, em vez dessê~ labyrintos, como
são ordinariamente os nossos mappas geographicos. ))

Exp.: Repartição Hidrographlca.

1753. Relatorio dos estudos mineralogicos e geologicos da
provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, apresentado ao Govel'llo
Imperial pelo engenbeil'o João Cordeil'o da Graça. Rio de Ja11eiro, Typ.

N~c., 1883, in-4°.
Exp.: O Atlclor.

I
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1754. La sierra de Curà.-Malal (Currumalam). Informe pre
sentado li I excelentisimo seiíor goberuador de la provincia de Buenos

Aires, DI'. Dardo Rocha porel DI'. E·luar·lo Ladi l:'to Holmberg, Buenos
Ail'e : Imprel1ta ele Pablo E. Carli, Especial para ob/'as, 1884, 1 vol.

in-fol. pJq. de 81 pp. com um plano e varias vist<ls pllotogr.

E' um tralJallJo bastante interessante e curioso e te tio enge
nheiro Holmbel'g, que, com mais tl'es companheiros, o' ·rs.
Lucio Correa, Morales, Carlos Rodriguez Subary e José Bolles
teros, emprehendeo a 14 de dezembro de 1883 uma visit<1 de
caractor scientitico à erl'a conhecida vulo"[u'meute pai' Currl1
malam situada, IHt porção austra l da provincia de Bueuos-Ayr'es,
hoje de ignada sob o nome de Região elas sen'as, com o cen tro proxi
mamente na intersecção do parall. 37° 45' 1at. S. com o merid.
40 O. B. Ayre'.

A Serri\, de CUI'a-Malal forma parte do grupo montanboso
cujo centro do ligação, por ua maior altul'" e po ição, pode con
siderar-se a serra da VentwUl, propriamente dita, a qual eleva
seu, pico mais altos ao SE da CUl'a-malal grande, que é o
pico mais alto ela catlêa que faz o objecto elo pre ente tl'abalbo.

Exp.: Go,·erno Argentino.

1755. Dreiunddreissige-ter Bel'icht dei' Dil'ection des
Colonisations- Vereio von 1849 in Hambul'g. 1m deccmber 188·1. Halll

b.tI"f}, in-fol, gr. 8 pp;;.
J>"p. : lliiJliothec:l. de . A. R. e Sr. Conde d'Eu.

1756. Grallla-tica Araucana ó sea Arte tle la. LenguaGeneral
de los íudios de Chile. Por si P. Amlres Febre:;. S. J. Repl'oducion de
la edicion tle Lima do) 1765, con lo textos completos. Por Juan til.

Lar:3en.
Buenos Ail-es. Impl'esso por Juan A. Alsina, 1884, I vol. in-8° peq.

de VI U, 332 pp.

Esta gmmmatica é :l reproduc ão ela A1·te da I iugua gel'al tio
reino do Chile, compo,ta. pelo-padre Febres e publicada em Lima
no anuo de 1765. '

Depois das oito pagina de peologo do Sr. Lar eu lê- no
rostro tia folha o seo'uinte titulo: «Al'le de la Lcngua. General
dei Reyno de Chile, con lUl dialogo chileno-IIi pano muy curioso:
A (jue se aiiarle la Doctl'ina ChI'i tia na, esto es. Rezo, ateci mo,
CHplas, Confesional'io, y Plútica::;; lo ma' e1l LmO"ua Chilena y
Cnstell<lna. : y por fin UD vocabul:ll'io hispano-chileno, y U1I Ca
lepino chileno-bi pano ma copioso. Compuesto por el P. A ndre
Febl'6S mi ionero de la Comp. de Je us. Afio do 1764. Dedjcalo
:t Maria. ,S. i\Iadre tle la Luz Incl'eaela, i\llOgaLla esp cial de
las Mi 'ione . ~

Cou Licencia: en Lima, eu la calle de la Encnrnacion. Aiio
de 1765 .... ..

• •
•
,
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o presente tomo, declara o Sr. Lnrseo, <.las C'Juatro partes qne
s, di ting'l.1em neste litulo,sÓ COl1tóm a. duas primeiras. A parto
4a , COOtillllf\ o me'mo 1'. foi publicada em 1 2, mudado o
nome de Calepino Chile?IO-Hispano, pelo de - Diccionar:o Arau
callo-EsIJaiiol.

Exp.: GO"el'no Ar'" nLino.

1757. Mappa da Provincia de S. Paulo, ol'oal1isauo no Escripto

rio tecllnico LIa Comp:1,l1hia i\logyana sob a direcção do Engenheiro em
chefo, Joaquim ?lIiguel J ibeiro Li boa. 18 4. Lith. Paulo Robin<{; Comp.
Rio ele Janeü·o. Escala 1/1.500.000.

Com uma taóel/a de alturas em metros dos ponto' important"s das
ditl'erentes linhas ferreIs d,\ provinda de S. Panlo e flistallcias rias Es

ln.ções ii. S. Paulo pelas tlill'ereotes linhas.
Colorido.

Exp.: BibJioLheca de>' ..\. H. o SI'. Conded'l~u.

1758. Mappa de la Republica Ol'iental dei I'llgllay. Lit. Es-
cuela cle Artes y oficios, Iontevidéo.

Com nm Plano de la Ciudad elf:l Monteviddo ?'ellucic1o de lo . ol'i
(Iillales existentes en la. Junta E. Administ?'ativa, 1881 ; Unt planl)
da Bahia de 1II0ntevidéo (cotado) ; una labia ele la eJ'tencion de
los pl'incipales rios, etc., etc.

Colol'ido.
Exp.: BliJlioLhcca d· . .1.. R. o SI'. Canele d·Eu.

1750 . .L - neva expedicion ii, las tel'l'a y mares austl'ales bajo el

maOllo clel CapitlLll Bove. Conferencia dada por el GLlltl'(lia. i\farilm Don
Juao M. oguel'aeo ellnslitut Geogl'n.fico Al'gentino el2110 julio de
188.J.. Buenos-Ail"es Imp. de Jacobo Peuse,· 1884.

Exp.: Gô,·et'no .\l'gentino.

176 . Caxnpaiia doi Chaco. Espirli ion llevada a cabo bajo
01 comando inmediato dei Exmo. Dor'. 1\1inistl'0 LI guorl'a y marin<l,

Genel'al DI'. D. Benjl1l11in Victorica eo ol a.i'io 18 '* pal'a. la explom
cioo, occupacion y dominio de todo el baco Argentiuo. Pill'le geneml

y diario ele marcha. con todo los elocllmen los l'elativos, las parte de
los Jefe de lasdivorsas colnmnas miliLal'es é infol'lUos de las Comi 
s:ones Cienlil1cas, eL . etc. PI'ecedÍL1o cle 1111<1, inll'oducion iJnstl'ativa y
aC'lmp'ti'iado dei Pl<lno Gon T'ctI Topogl'al'ico. Publicacion OliciaI.

Bucno' Aires: l1lt{lreHta EU/'opea, 18 5, 1 vol. i n-8° gl'. de
787 pp. Com uma. plalltl~doClllv;o AI'genlino n;~ o:c. de 1:800.000.

Exp.: nnveJ'nn AI'genlin'l.

r
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1761. La Republique du Paraguay par ALl'red M. du Graty,
Colonel d'artillerie, ancien SOlls-Secret:lil'e d'Etat, aux Ministeres
des a/t,tires trangel'e et dc, Finances de la n.epllblique Argen
tine , .. " Deuxieme edition, Bntrcelles, Leipsi(J, Gand, Li-

brairie ewopcellse de C. lIIufJuOI'dt, LO/l.dr:ls, I 65, in-8. gr.

Diz o antor da obra. que depois de uma resid611cia de doze
:lllDO no Prata, tomou a resol\ll;ão de partir pua o Enrop),
ma, ante de levar a elfcito este proj,'cto, entende o deveI'
vi:itar o Pill'aguay. Fel-o, publicando dep is a na impres õe ,
que fill:em o objecto de te livro. Diz Du Graty :

« Faire c nnai tI'e le Paragnay tel Clu'il e -t à. I resent, eSClui ser
li. i. granel- lraits san pa se et si "'nnlel' ses éléments d'avenir,
«( teLJe a, ete ma pensée et 1110/11 but, enfaisallt imprimer ces
page-. ))

O e-ludo no parece completo e pel'feito.
Rxp.: Dibliothéc:\ d S. A. Ro. oS,'. Conde d'Eu.

1762. Pacificação dos Cl1ricllallàs (Rio Jauapery ) por João
Barbos, Rodrigue , 1885; 274 pp.

Esluda lal'g'"ment , na I" parte da obl'a, o pl'e ente e o ]las ada
do chl'ichunú . Na 2" p rte o cupa·se da etnographia, archeolo-

ia e geogl'upllia j na 3" parte apl'eseu ta varias documento rela
tivos no, ehri 11'ln<\·;, docurnen to apre iados em no/as pelo autor da
obl'n; lli' 4."'Jarte apl'oscnta nm vocabulario chl'icl1al1ú, comparado
('001 o:; dialcctos i)Jul'ucotc.i, o 11I(LCUc!I!/, afim do flue se pos,a VCI'
a arTInida'le que ha eutl'e os tros o a' cliv I'S1;; motlili açõ paI'
qu pas'am; e na 5" ptu'te tl',"\'uscreve um oflicio rlil'igido ao
]ll'esidento cio Amazona' olJl'(~ <t 3' oxp diçiLo ao .Jauapery.
A e:5te ll'abalho acompttOha um plano geopl'aphico do rio Jallapel'Y
levan tado polo me lUa r. J0[0 Bal'bosa Rodl'igues ( 1884) e
Illais, 4 cmllos de Ci'ichanâs

Exp.: TnstiLuto PolyLechnico.

17G3, Mappa da pl'ovillcia tle São Pedl'o LIa Rio Grande do
Sul, organisa']o e oxecutado segundo o dOC!ll11ento' omciae." existen
to, pelo engenheiro Honrique Brolon. 188-. Propriedade de Joaquim

Alve Leite, succcssor,
Escala dc 1: 1.500.000.

Acompanha um - Quadro da ciflades e villas qne possnem
agencia ,lo correios e e"taçõe telegraphicas.

-,11c!'I1us(:)'ipto, com dedicatoritt e n~sign:ttur<1 au tographa do
autor.

Exp.: llihliothcc[L de S, 1., O ,"'. Conde d'Eu.

17(H. Oenso colar nacional c l'l'espondi nte a fines 1883 o
principias d 1884. Lelantado bajo la superintondoncia administrativa "

"
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de la comlSlon nacional de educacion compuesta entonces de los
senores doctor Benjamim Zorila y otros compilado bajo 1:1 direcaion
de Fr.lDcisco Vüzina jefe de la officina central dei censo. Buenos
Aires. 7'l'ibuna Nacional J885.

Exp.: GOV61'DO Argentino.

1765. Curso de geografia al'reg1ado para uso de las Escue1as
Normales y ColeO'ios Nacionales de la Republica Argentina por E.
A. Hovio, professor normal. BlAenos Aires: Casa editora (Angel Estrada
y C"). 1888, 1 vol.de 423 pp.

Esta dividido em tres partes: I", noções geraes ue geogl'a
phia astronomica, physica e politica; 2°, descripção dos paizes
das duas Americas o com especialidade da Republica Argentina j
3°, noções mais precisas e importantes a re:3peito da Europa,
Asia, Africa e Oceania; dando mais desenvolvimento á parte
que se ref'ere a Enrop[t.

E' trabalho consciencioso e bem escripto.
Exp.: Governo At·gentino.

1766. ,Geograf'ia de América por Luis Cincinato BoIlo.
edicion especial para la Republica Argentina. Buenos Aires: Al'fgel Es
tl'ada y Ca, Editores. 1888.

E te livro é a 1" par te somen te elo trab[t\ ho do SI'. Boll o.
Consta. da descripçiio p1Jysica e poli tica elos paizes da America do
Sul, e com especi(lLidad(~ do. Republica Argentina.

E' trabrdho de merecimento pelo apuro que o autor revela no"
seus dados e informações.

Exp.: Governo Argentino.

1767. Me:rnoria descriptiva de la Provincia de San Luis.
Presentada aI COl,lCtH'SO de la. exposicion continental de 1882 por German
Avê-LaIlomant, inganiero de i\1inas, ex-Rector y catedratico de
ciencias dei Colegio Nacional de San Luis. San Luis: Imprenta ele «Et
Destino», 1888, I vol. 16ú pp.

Exp.: Governo Argentino.

1768. La República deI Paraguay. Su situacion. Exten
sioo. Poblacion. AtImillistracioll Nacional. Del'echos y Garantias. 1n
stl'llccion Publica. Beoeficencia. Codigos. Legislacion. l?inaozas.
B.1ncos. Mooedas. Pesos y Medidas. Comel'cio. Clim1.. Comunica
ciones. lnmigracioo. Condiciooes dei Inmigl'ante. Colooias. Valór de
l,a Tiel'ra y su Calidad. Precio de los Articulos de Coosumo. Pl'oduc
ciones. Bo"'quejo Histol'ico coo uo Mapa tIe la r:.epública, Do Croquis

•
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dei Rio de la Plata y Un Plano de la ASl1ncion. Por Maltas Alto
Criado, Consul General del Para,"'uay eo E'paãa. AsurJciorJ, M onte

'I)ideo, A. Godel &: Comp., 1888.

Contém a carta geral da Republica do Paraguay, colorida, com
o ultimas dados geographicos, litl10grapllltda para, juntamente
com os dados citados, escriptos nas costas da carta dobl'ada em
fórma de folheto, ervir de fonte de informações e meio de
attrahil' a immigração para aquelia republica.

No capitulo ~ clima - diz O Sr. Criado que «consid rado en
conjunto el clima del Paraguay es calido y eco, sin alcanzar 103
grados y epidemia deI Brasil, At'r-ica, India y Cuba. »

E tes tl'abalhos feitos de PI'oposito para informarem o eE'tran
geiro do estado de prospel'idade de um paiz, muitas vezes pl1an
ta tico, não logl'am em geral produzir o desejado e/feito, pela
ftllta de sincet'idarle 'lue revelam quando, para e elevarem, ue
pl'imem os outros.

Exp.: Consul do I:ll'ar.il no Pal't1guay.

1769. OOJ1'1pendio de geographia e chorographia do Brazil
acompanhado de tre mappas a de um indice alphabetico pOl' M. T.
Alves NogueÍl'a. Leipzig. fi. A. BrocMaus. 1889; -iII 80 gr. de 234
p. (intr. VllI).

E 'tudos feitos com proticiencia e nos quae s nota elcellente
methodo expositivo O tr:.ualho do SI'. Alves Nogueira é digno
de attellçiio dos homens e tudio o . Como obra didactica parece
nos esta uma das melhores que po:>suimos

Ex!'.: Biuliotheca de S,', A., R. o r. Coude d'Eu.

{}
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